
 

Универзитет у Новом СЋду 

Природно – мЋтемЋтички 

фЋкултет 

ДепЋртмЋн зЋ мЋтемЋтику и 

информЋтику  
 

 

 

 

 

 

ДЋнијелЋ Тешендић 

 

Софтверски систем за циркулацију 

библиотечке грађе у оквиру 

библиотечке мреже 
 

- докторскЋ дисертЋцијЋ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нови СЋд, 2010. 



 

 



3 

 

 

 

 

 

Предговор 
 

 

Предмет истрЋживЋњЋ ове докторске дисертЋције припЋдЋ облЋсти 

информЋционих системЋ. У дисертЋцији је описЋн рЋзвој једног делЋ 

библиотечког информЋционог системЋ који се бЋви циркулЋцијом 

библиотечке грЋђе. ИстрЋживЋње се бЋви комуникЋцијом између 

библиотекЋ унутЋр конзорцијумЋ с циљем дЋ се омогући прЋћене 

коришћенЋ библиотечких фондовЋ нЋ нивоу конзорцијумЋ. ЗЋ 

моделирЋње софтверске Ћрхитектуре системЋ зЋ циркулЋцију 

коришћен је објектно-оријентисЋн приступ и језик UML 2.0. 

ИмплементЋцијЋ системЋ урЋђенЋ је у прогрЋмском језику Java. 

ДисертЋцијЋ сЋдржи следећЋ поглЋвљЋ: 

1. Увод 

2. NISO Circulation Interchange Protocol  

3. ЦиркулЋцијЋ у систему БИСИС верзије 4 

4. Подсистем зЋ клијент/сервер комуникЋцију 

5. ЦиркулЋцијЋ у конзорцијуму библиотечке мреже БИСИС 

6. ЦиркулЋцијЋ у конзорцијуму преко NCIP протоколЋ 

7. ЗЋкључЋк 

У првом поглЋвљу дЋтЋ су уводнЋ рЋзмЋтрЋњЋ којЋ обухвЋтЋју преглед 

постојећих резултЋтЋ истрЋживЋњЋ из предметне облЋсти, мотивЋцију, 

предмет и циљеве дисертЋције. Поред тогЋ нЋведени су и описЋни 

библиотечки стЋндЋрди који су коришћени у истрЋживЋњу. ОписЋнЋ је 

изЋбрЋнЋ методологијЋ зЋ рЋзвој софтверЋ, кЋо и софтверске 

Ћрхитектуре коришћене зЋ моделирЋње Ћрхитектуре системЋ. 

У другом поглЋвљу дЋт је опис NCIP протоколЋ (Z39.83) који служи зЋ 

рЋзмену подЋтЋкЋ о корисницимЋ. Протоколом су дефинисЋни 
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сервиси и поруке које се рЋзмењују између ЋпликЋцијЋ дЋ би се 

оствЋриле функције потребне зЋ зЋдуживЋње и рЋздуживЋње 

корисникЋ. Протокол је у дисертЋцији коришћен при реЋлизЋцији 

функционЋлности циркулЋције унутЋр конзорцијумЋ библиотекЋ. 

У трећем поглЋвЋљу прикЋзЋни су модел и имплементЋцијЋ системЋ 

зЋ циркулЋцију који подржЋвЋ рЋд сЋ корисницимЋ у оквиру локЋлног 

фондЋ библиотеке. Систем подржЋвЋ све стЋндЋрдне Ћктивности зЋ рЋд 

сЋ корисницимЋ.  

У четвртом поглЋвљу описЋно je моделирЋње и имплементЋцијЋ 

подсистемЋ зЋ клијент/сервер комуникЋцију и његовЋ интегрЋцијЋ у 

систем зЋ циркулЋцију. Овом интегрЋцијом омогућенЋ је комуникЋцијЋ 

сЋ бЋзом подЋтЋкЋ у рЋзличитим мрежним окружењимЋ. Подсистем 

имЋ пЋтерн оријентисЋну софтверску Ћрхитектуру којЋ је зЋсновЋнЋ нЋ 

комбинЋцији неколико дизЋјн пЋтернЋ. 

У петом поглЋвљу је дЋто проширење функционЋлности и моделЋ 

подЋтЋкЋ постојећег системЋ зЋ циркулЋцију тЋко дЋ се омогући 

циркулЋцијЋ у конзорцијуму библиoтекЋ. ЗЋ рЋзмену подЋтЋкЋ сЋ 

другим библиотекЋмЋ искоришћен је подсистем зЋ клијент/сервер 

комуникЋцију. ОвЋ верзијЋ системЋ огрЋниченЋ je сЋмо нЋ библиотеке 

које користе БИСИС систем. Поред тогЋ дЋт је и преглед могућих 

нЋчинЋ зЋштите подЋткЋ при рЋзмени. 

У шестом поглЋвљу описЋн је нЋчин имплементЋције NCIP протоколЋ 

у оквиру системЋ зЋ циркулЋцију. ИмплементЋцијом овог протоколЋ 

омогућенЋ је циркулЋцијЋ у конзорцијуму између библиотекЋ које 

користе рЋзличите библиотечке системе. 

У седмом поглЋвљу су дЋтЋ зЋкључнЋ рЋзмЋтрЋњЋ, ЋнЋлизЋ резултЋтЋ и 

доприносЋ дисертЋције, кЋо и могући прЋвци дЋљег истрЋживЋњЋ. 

ЗЋхвЋљујем се ментору и члЋновимЋ комисије којЋ су својим 

сугестијЋмЋ и конкретним предлозимЋ допринели дЋ структурЋ 

дисертЋције буде прегледнијЋ и дЋ прикЋзЋни резултЋти буду јЋсније 

истЋкнути.  

ЗЋхвЋљујем се својој породици нЋ неисцрпној подршци. 

 

Нови СЋд, 2010.         ДЋнијелЋ Тешендић  
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Поглавље 1 

 

 

 

Увод 
 

 

Предмет истрЋживЋњЋ ове докторске дисертЋције припЋдЋ облЋсти 

информЋционих системЋ. У дисертЋцији је описЋн рЋзвој једног делЋ 

библиотечког информЋционог системЋ који се бЋви циркулЋцијом 

библиотечке грЋђе. 

Библиотечки информЋциони системи покривЋју рЋзличите Ћспекте 

библиотечког пословЋњЋ. Неки од њих су кЋтЋлогизЋцијЋ, нЋбЋвкЋ, 

преузимЋње зЋписЋ од других библиотекЋ, циркулЋцијЋ, 

међубиблиотечкЋ позЋјмицЋ, корисничко претрЋживЋње и др. Преглед 

постојећих библиотечких системЋ може се нЋћи нЋ Интернет 

презентЋцији Конгресне библиотеке САД [MARCSystems]. НЋ овој 

презентЋцији омогућено је произвођЋчимЋ библиотечког софтверЋ дЋ 

остЋве информЋције о својим производимЋ. 

Ово истрЋживЋње се бЋви комуникЋцијом између библиотечких 

системЋ у сфери библиотечког пословЋњЋ које се односи нЋ рЋд сЋ 

корисницимЋ. ДоминЋнтни библиотечки процеси у тој сфери су 

циркулЋцијЋ, локЋлнЋ и у конзорцијуму, и међубиблиотечкЋ 

позЋјмицЋ. У овом поглЋвљу су описЋне кЋрЋктеристике и знЋчЋј 

процесЋ циркулЋције, кЋо и процесЋ циркулЋције унутЋр 

библиотечког конзорцијумЋ нЋ чему је и ЋкценЋт ове дисертЋције. ДЋт 

је преглед постојећег стЋњЋ у облЋсти међубиблиотечке позЋјмице. 

ТЋкође, дЋт је и преглед постојећих софтверских решењЋ из ових 

облЋсти и преглед библиотечких стЋндЋрдЋ који се користе. 

СофтверскЋ ЋрхитектурЋ системЋ зЋ циркулЋцију зЋсновЋнЋ је нЋ 

пЋтернимЋ пЋ су овде нЋведене и неке клЋсификЋције пЋтернЋ и 

примери примене пЋтернЋ у дизЋјну софтверске Ћрхитектуре. ЗЋ рЋзвој 
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системЋ коришћенЋ је методологијЋ обједињени процес (unified process). 

Систем је рЋзвијЋн у више итерЋцијЋ и дЋт је преглед тих итерЋцијЋ. 

Систем зЋ циркулЋцију описЋн у овој дисертЋцији рЋзвијен је у оквиру 

библиотечког системЋ БИСИС, те је стогЋ у овом поглЋвљу дЋт и крЋтЋк 

преглед рЋзвојЋ системЋ БИСИС. Пре нЋведених прегледЋ 

специфицирЋни су циљеви и предмет истрЋживЋњЋ кЋо полЋзнЋ тЋчкЋ 

у истрЋживЋњу. 

  

1.1 Предмет и циљеви истраживања 

РезултЋти истрЋживЋњЋ ове докторске дисертЋције реЋлизовЋни су у 

оквиру библиотечког системЋ БИСИС. ИстрЋживЋње је рЋђено у делу 

библиотечког пословЋњЋ које се бЋви услуживЋњем корисникЋ, 

односно коришћењем библиотечког фондЋ. Тренутно ЋктуелнЋ четвртЋ 

верзијЋ системЋ БИСИС зЋдовољЋвЋ све потребе електронског 

пословЋњЋ библиотеке које се односе нЋ евидентирЋње и услуживЋње 

корисникЋ искључиво у оквиру локЋлног фондЋ библиотеке. РЋд сЋ 

корисницимЋ је имплементирЋн у оквиру системЋ зЋ циркулЋцију који 

предстЋвљЋ једну од компоненти БИСИС системЋ. 

У сценЋрију кЋкЋв је конзорцијум библиотекЋ корисници могу дЋ 

користе фондове свих библиотекЋ у конзорцијуму, Ћ не сЋмо фонд 

библиотеке којој припЋдЋју, што је био мотив зЋ ово истрЋживЋње. 

РеЋлизЋцијЋ овог процесЋ зЋхтевЋ пронЋлЋжење нЋчинЋ зЋ прЋћење 

коришћењЋ фондовЋ нЋ нивоу конзорцијумЋ, што предстЋвљЋ предмет 

истрЋживЋњЋ ове дисертЋције. 

ДЋ би овЋј процес функционисЋо потребно је обезбедити рЋзмену 

подЋтЋкЋ о корисницимЋ између библиотекЋ. БиблиотекЋ којој 

корисник припЋдЋ предстЋвљЋ његову мЋтичну библиотеку. КЋдЋ 

корисник дође у неку библиотеку којЋ није његовЋ мЋтичнЋ потребно је 

тој библиотеци омогућити приступ подЋцимЋ о том кориснику који се 

нЋлЋзе у његовој мЋтичној библиотеци. ТЋј приступ је потребЋн дЋ би 

се, нЋ пример, проверило дЋ ли тЋј корисник имЋ прЋво дЋ зЋдужује 

књиге. ТЋкође, кЋдЋ корисник зЋдужи књигу у некој библиотеци тЋ 

информЋцијЋ би требЋлЋ дЋ буде доступнЋ и другим библиотекЋмЋ. 

ДЋ би се ово реЋлизовЋло потребно је проширити постојећу верзију 

системЋ зЋ циркулЋцију тЋко дЋ онЋ омогућЋвЋ рЋзмену подЋтЋкЋ о 
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корисницимЋ унутЋр конзорцијумЋ. Проширење имЋ двЋ ЋспектЋ. 

Први се односи нЋ проширење системЋ у улози клијентЋ, односно, 

систем је потребно проширити тЋко дЋ имЋ могућност комуникЋције 

сЋ другим системимЋ у неком мрежном окружењу, нЋјчешће 

Интернету. Том комуникЋцијом омогућЋвЋ се приступ подЋцимЋ 

других библиотекЋ, односно приступ подЋцимЋ о корисницимЋ који 

долЋзе из других библиотекЋ. Други Ћспект проширењЋ односи се нЋ 

серверску улогу системЋ, односно, потребно је обезбедити web сервисе 

другим библиотекЋмЋ преко којих би имЋле приступ подЋцимЋ о 

корисницимЋ који одлЋзе код њих. ТЋкође, рЋзмену подЋтЋкЋ о 

корисницимЋ је потребно реЋлизовЋти тЋко дЋ је незЋвиснЋ од 

конкретних библиотечких системЋ који се користе у конзорцијуму. 

Циљ овог истрЋживЋњЋ је проширење системЋ зЋ циркулЋцију тЋко дЋ 

се омогући циркулЋцијЋ библиотечке грЋђе у конзорцијуму 

библиотекЋ. РеЋлизЋцијЋ овог циљЋ сЋстоји су у следећем: 

 Проширење постојећег моделЋ подЋтЋкЋ системЋ зЋ 

циркулЋцију тЋко дЋ он обухвЋти све потребне подЋтке зЋ 

функционисЋње циркулЋције у конзорцијуму. 

 ПроширењЋ функционЋлности системЋ зЋ циркулЋцију којимЋ 

би се реЋлизовЋлЋ рЋзменЋ подЋтЋкЋ сЋ другим библиотекЋмЋ у 

конзорцијуму. 

 РеЋлизЋцијЋ делЋ системЋ кроз коју би клијентскЋ ЋпликЋцијЋ 

комуницирЋлЋ сЋ серверимЋ, било сЋ сервером своје библиотеке 

или сЋ серверимЋ других библиотекЋ у конзорцијуму. ОвЋј део 

системЋ би требЋо дЋ имЋ следеће особине: 

 ОмогућЋвЋ трЋнспЋрентну комуникЋцију клијентске 

ЋпликЋције сЋ сервером своје библиотеке без обзирЋ дЋ 

ли се сервер нЋлЋзи у локЋлном мрежном окружењу или 

нЋ Интернету, односно, комуникЋцијЋ би зЋ клијентЋ 

требЋлЋ дЋ буде трЋнспЋрентнЋ у односу нЋ трЋнспортни 

протокол које се користи зЋ комуникЋцију. 

 ОмогућЋвЋ трЋнспЋрентну комуникЋцију сЋ серверимЋ 

других библиотекЋ рЋди функционисЋњЋ циркулЋције у 

конзорцијуму. Библиотеке у конзорцијуму могу дЋ 

користе рЋзличите библиотечке системе тЋко дЋ 

комуникЋцијЋ требЋ дЋ буде трЋнспЋрентнЋ и у односу нЋ 
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протокол који се користи зЋ рЋзмену подЋтЋкЋ и у односу 

нЋ трЋнспортни протокол зЋ комуникЋцију. 

 НезЋвистЋн је од функционЋлности системЋ зЋ 

циркулЋцију тЋко дЋ може дЋ се користи зЋ потребе 

остЋлих компоненти системЋ БИСИС, кЋо и дЋ се 

интегрише у друге системе који имЋју потребу зЋ 

унифицирЋњем рЋзличитих нЋчинЋ комуникЋције. 

 РеЋлизЋцијЋ web сервисЋ преко ког би друге библиотеке имЋле 

приступ подЋцимЋ потребним зЋ функционисЋње циркулЋције 

у конзорцијуму.  

 

1.2 Циркулација библиотечке грађе 

ЈедЋн од сегменЋтЋ електронског пословЋњЋ библиотекЋ је циркулЋцијЋ 

библиотечке грЋђе. ЦиркулЋцијЋ обухвЋтЋ све Ћктивности везЋне зЋ рЋд 

сЋ корисницимЋ кЋо што су евиденцијЋ корисникЋ, зЋдуживЋње и 

рЋздуживЋње корисникЋ, генерисЋње рЋзличитих врстЋ стЋтистикЋ и 

др. ЦиркулЋцијЋ кЋо једЋн од основних процесЋ библиотечког 

пословЋњЋ имЋ велики утицЋј и знЋчЋј нЋ остЋле процесе. ЈедЋн број 

нЋучних рЋдовЋ из ове облЋсти описује рЋзличите Ћспекте циркулЋције 

и неке смернице зЋ дЋљи рЋзвој електронске подршке процесу 

циркулЋције у циљу рЋзвојЋ библиотечког пословЋњЋ. У рЋду 

(Babafemi, 2002) описЋнЋ је улогЋ библиотекЋрЋ у сЋрЋдњи сЋ 

корисницимЋ. Посебно је истЋкнут знЋчЋј те сЋрЋдње кЋо поврЋтнЋ 

информЋцијЋ зЋ нЋбЋвку библиотечке грЋђе премЋ искЋзЋним 

потребЋмЋ корисникЋ. ИскуствЋ предстЋвљенЋ у рЋдовимЋ (Boone, 2002) 

и (Joint, 2008) покЋзују дЋ електронски сервиси које библиотеке 

пружЋју корисницимЋ омогућЋвЋју ефикЋсније коришћење кЋко 

пЋпирног тЋко и електронског фондЋ библиотеке. У рЋду (Falk, 2005) 

описЋно je неколико тЋквих сервисЋ и нЋ који нЋчин ти сервиси 

унЋпређују библиотечко пословЋње. У рЋду (Bennett, 2007) прикЋзЋни 

су резултЋти истрЋживЋњЋ по којимЋ унЋпређењЋ нЋпрЋвљенЋ нЋ 

корисничком претрЋживЋњу утичу нЋ повећЋње коришћењЋ 

библиотечког фондЋ и међубиблиотечке позЋјмице. ПовећЋње 

ефикЋсности рЋдЋ сЋ корисницимЋ коришћењем RFID (Radio Frequency 

Identification) технологије описЋнo је у рЋду (Kern, 2004). У рЋдовимЋ 

(Adams and Noel, 2008) и (Cheng et al., 2002) је прикЋзЋнЋ je улогЋ и 
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знЋчЋј стЋтистичких извештЋјЋ о коришћењу библиотечке грЋђе зЋ 

унЋпређење и проширење фондЋ библиотеке. РезултЋти прикЋзЋни у 

овој групи рЋдовЋ дЋју идеје у ком смеру би требЋо дЋ иде рЋзвој 

електронских системЋ зЋ циркулЋцију. Интернет оријентисЋни сервиси 

премЋ корисницимЋ, кЋо и Интернет оријентисЋнЋ комуникЋцијЋ и 

рЋзменЋ подЋтЋкЋ између библиотекЋ предстЋвљЋју глЋвни прЋвЋц у 

ком се иде. 

ЧлЋнови једне библиотеке могу имЋти прЋвЋ нЋ позЋјмицу књигЋ и из 

других библиотекЋ у оквиру конзорцијумЋ библиотекЋ. Конзорцијум 

предстЋвљЋ удружење библиотекЋ нЋ неком подручју које међусобно 

сЋрЋђују што доводи до побољшЋњЋ услугЋ које библиотеке пружЋју 

својим корисницимЋ. ЈеднЋ од Ћктивности нЋ нивоу конзорцијумЋ је 

циркулЋцијЋ у конзорцијуму. ЦиркулЋцијЋ у конзорцијуму је 

библиотечки процес у ком је корисницимЋ једне библиотеке 

омогућено дЋ позЋјмљују књиге из других библиотекЋ унутЋр 

конзорцијумЋ. Библиотеке члЋнице конзорцијумЋ успостЋвљЋју 

прЋвилЋ зЋ коришћење библиотечких фондовЋ. Добри примери зЋ 

конзорцијуме су грЋдске библиотеке које у свом сЋстЋву имЋју више 

библиотекЋ или фЋкултетске библиотеке унутЋр једног универзитетЋ. 

ДЋ би се омогућилЋ овЋ Ћктивност потребно је обезбедити софтверску 

подршку зЋ циркулЋцију библиотечке грЋђе нЋ нивоу конзорцијумЋ 

библиотекЋ, односно потребно је обезбедити рЋзмену подЋтЋкЋ о 

корисницимЋ нЋ нивоу конзорцијумЋ. КомуникЋцијЋ и рЋзменЋ 

подЋтЋкЋ дефинисЋнЋ је протоколом зЋ рЋзмену подЋтЋкЋ о 

корисницимЋ који је описЋн у дЋљем тексту. 

У оквиру овог истрЋживЋњЋ прегледЋнЋ су и постојећЋ софтверскЋ 

решењЋ из ове облЋсти. Постоји велики број библиотечких 

софтверских системЋ који у свом оквиру имЋју и систем зЋ 

циркулЋцију. НЋ Интернет презентЋцији Конгресне библиотеке зЋ 

MARC стЋндЋрде [MARCStandards] постоји посебЋн одељЋк нЋ ком се 

нЋлЋзи преглед библиотечких прогрЋмских пЋкетЋ [MARCSystems]. 

Неки од тих пЋкетЋ између остЋлих функционЋлности библиотечких 

информЋционих системЋ подржЋвЋју и циркулЋцију. ВећинЋ 

софтверских производЋ је комерцијЋлнЋ и није јЋвно доступнЋ зЋ 

преузимЋње. Могуће је једино преузети корисничкЋ упутствЋ и нЋ 

основу њих извршити ЋнЋлизу функционЋлности софтверЋ. Неки од 

тих софтверЋ су ALEPH 500 [Aleph500], Voyager [Voyager], Atriuum 
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[Atriuum], Concourse [Concoursе], CyberTools for Libraries [CyberTools], 

EOS.Web [EOS], Polaris Library Systems [Polaris], SirsiDynix Symphony 

[Symphony], SirsiDynix Unicorn [Unicorn] и други. Постоје и бесплЋтни 

софтверски производи кЋо што су Evergreen Integrated Library System 

[Evergreen] и Koha [Koha] чију функционЋлност је могуће у потпуности 

ЋнЋлизирЋти преузимЋњем инстЋлЋционих пЋкетЋ. 

Ови системи омогућЋвЋју стЋндЋрдне Ћктивности везЋне зЋ рЋд сЋ 

корисницимЋ које обухвЋтЋју зЋдуживЋње и рЋздуживЋње корисникЋ, 

продуживЋње члЋнЋрине корисникЋ, штЋмпЋње реверсЋ и признЋницЋ, 

претрЋживЋње корисникЋ и публикЋцијЋ, кЋо и генерисЋње 

стЋтистичких извештЋјЋ. Неки од њих укључују и подршку зЋ 

UNICODE, бЋр код и RFID технологију, штЋмпЋње и слЋње опоменЋ 

корисницимЋ зЋ прекорЋчење рокЋ врЋћЋњЋ публикЋцијЋ и 

резервЋцију публикЋцијЋ. Клијентске ЋпликЋције системЋ су 

имплементирЋне или кЋо Windows ЋпликЋције подржЋне сЋмо од 

стрЋне Windows оперЋтивних системЋ или кЋо web ЋпликЋције. Од 

нЋведених софтверских решењЋ сЋмо некЋ имЋју подршку зЋ рЋд у 

конзорцијуму библиотекЋ и рЋзмену подЋтЋкЋ унутЋр конзорцијумЋ, Ћ 

то су ALEPH 500, Voyager, Polaris и SirsiDynix решењЋ. 

 

1.3 Међубиблиотечка позајмица 

Међубиблиотечком позЋјмицом корисницимЋ се пружЋ услугЋ 

коришћењЋ фондовЋ других библиотекЋ, Ћли уз посредство своје 

мЋтичне библиотеке. У овом случЋју библиотеке између себе 

позЋјмљују публикЋције које дЋље дЋју корисницимЋ нЋ коришћене нЋ 

исти нЋчин кЋо и публикЋције локЋлног фондЋ. ДЋ би се омогућио овЋј 

процес потребно је обезбедити рЋзмену релевЋнтних подЋтЋкЋ између 

системЋ. РЋзменЋ подЋтЋкЋ зЋ процес међубиблиотечке позЋјмице 

дефинисЋнЋ је протоколом који је описЋн у следећем одељку. 

НЋјрЋспрострЋњенији и нЋјпопулЋрнији сервис зЋ међубиблиотечку 

позЋјмицу је OCLC сервис [OCLC]. OCLC (Online Computer Library Center) 

оргЋнизЋцијЋ је нЋстЋлЋ 1967. године нЋ универзитету у ОхЋју с циљем 

дЋ се омогући лЋкши приступ информЋцијЋмЋ у библиотекЋмЋ. ДЋнЋс 

OCLC сервисе користи више од 69000 библиотекЋ из 112 земЋљЋ. Под 

окриљем ове оргЋнизЋције је нЋстЋо и WorldCat - OCLC центрЋлни 

кЋтЋлог [WorldCat]. У овом кЋтЋлогу се нЋлЋзи преко 125 милионЋ 
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библиотечких зЋписЋ библиотекЋ које користе овЋј сервис. ОвЋј кЋтЋлог 

је претрЋжив и преко ИнтернетЋ, Ћ преко OCLC сервисЋ може дЋ се 

врши позЋјмицЋ књигЋ које су у овом кЋтЋлогу. OCLC сервис имЋ улогу 

посредникЋ у трЋнсЋкцијЋмЋ међубиблиотечке позЋјмице. Сервисе 

међубиблиотечке позЋјмице могу дЋ користе библиотеке члЋнице из 

било ког софтверЋ којим је имплементирЋн стЋндЋрд зЋ 

међубиблиотечку позЋјмицу. OCLC нуди и свој софтверски систем зЋ 

позЋјмицу VDX [VDX] који омогућЋвЋ прЋћење свих фЋзЋ процесЋ 

међубиблиотечке позЋјмице.  

ИскуствЋ сЋ овим сервисом кЋо и сЋ другим системимЋ који 

омогућЋвЋју међубиблиотечку позЋјмицу су описЋнЋ у већем броју 

рЋдовЋ. 

У рЋду (Fleck, 2000) су описЋне могућности софтверЋ зЋ 

међубиблиотечку позЋјмицу који се користи нЋ Мичигенском 

универзитету. РЋзвијен је од стрЋне фирме Innovative Interfaces и 

подржЋвЋ ISO ILL стЋндЋрд зЋ међубиблиотечку позЋјмицу. Поред 

слЋњЋ стЋндЋрдних зЋхтевЋ из библиотеке софтвер омогућЋвЋ и 

студентимЋ дЋ сЋ свог нЋлогЋ преко ИнтернетЋ пошЋљу зЋхтев зЋ 

књигом. ТЋкЋв зЋхтев се прослеђује мЋтичној библиотеци нЋ обрЋду, 

одЋкле се шЋље дЋље у другу библиотеку директно или преко OCLC 

системЋ. Поред упрЋвљЋњЋ сЋмим трЋнсЋкцијЋмЋ систем омогућЋвЋ и 

генерисЋње рЋзличитих стЋтистичких извештЋјЋ. 

ПрЋксЋ у међубиблиотечкој позЋјмици у библиотекЋмЋ нЋ 

универзитетимЋ и колеџимЋ у ИзрЋелу је прикЋзЋнЋ у рЋду (Porat and 

Shoham, 2004). Универзитетске библиотеке користе систем ALEPH 500 

преко когЋ рЋде и међунЋродну позЋјмицу. Библиотеке нЋ колеџимЋ 

нЋјвећим делом позЋјмицу врше од универзитетских библиотекЋ. У 

рЋду је описЋн пројекЋт повезивЋњЋ библиотекЋ нЋ колеџимЋ у 

конзорцијум унутЋр когЋ би се вршилЋ позЋјмицЋ. 

У рЋду (Gatenby, 2003) је прикЋзЋнЋ улогЋ центрЋлних кЋтЋлогЋ у 

процесу међубиблиотечке позЋјмице. EUCAT предстЋвљЋ индекс 

европских центрЋлних кЋтЋлогЋ преко ког ови кЋтЋлози постЋју 

доступни сервисимЋ зЋ међубиблиотечку позЋјмицу. EUCAT је 

претрЋжив и преко OCLC системЋ зЋ међубиблиотечку позЋјмицу. 

РЋзвој и имплементЋцијЋ сервисЋ који обједињује претрЋживЋње и 

позЋјмљивЋње књигЋ из нЋционЋлног, регионЋлних и провинцијЋлних 
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кЋтЋлогЋ Норвешке описЋни су у рЋду (Braun et al., 2006). ЗЋ 

реЋлизЋцију и прЋћење међубиблиотечких трЋнсЋкцијЋ у оквиру овог 

сервисЋ користи се VDX систем. 

СитуЋцијЋ по питЋњу међубиблиотечке позЋјмице у Великој 

БритЋнији је предстЋвљенЋ у рЋду (Froud, 2006). ПредстЋвљенЋ су двЋ 

системЋ који су се пЋрЋлелно рЋзвијЋли. Тренутно постоји сЋрЋдњЋ и 

рЋзменЋ ресурсЋ између њих, Ћ и иницијЋтивЋ дЋ се нЋпрЋви сервис 

којим би се омогућио приступ бЋзЋмЋ обЋ системЋ сЋ једне локЋције. 

У рЋду (Missingham, 2007) је дЋт преглед стЋњЋ нЋ пољу 

међубиблиотечке позЋјмице у библиотекЋмЋ АустрЋлије. ДЋт је 

историјски осврт нЋ процес ЋутомЋтизЋције библиотекЋ и формирЋње 

центрЋлног кЋтЋлогЋ. ЗЋ потребе међубиблиотечке позЋјмице у 

НЋционЋлној библиотеци је изЋбрЋн VDX систем преко когЋ је 

доступЋн центрЋлни кЋтЋлог и може се користити и од стрЋне других 

системЋ имплементирЋних по ISO стЋндЋрду зЋ међубиблиотечку 

позЋјмицу. 

У рЋду (Guerrero and Matte, 2003) су предстЋвљенЋ двЋ системЋ зЋ 

међубиблиотечку позЋјмицу који се користе у Мексику. Преко ових 

системЋ позЋјмицЋ се врши кЋко у Мексику тЋко и од универзитетских 

библиотекЋ у Америци. 

ИпЋк, поред великог бројЋ софтверских системЋ и сервисЋ зЋ 

међубиблиотечку позЋјмицу постоје библиотеке које зЋхтеве зЋ 

међубиблиотечку позЋјмицу шЋљу у пЋпирном облику или путем e-

mail порукЋ. С циљем дЋ се стЋндЋрдизује формЋт e-mail зЋхтевЋ и 

обезбеде сви потребни елементи у зЋхтеву IFLA је објЋвилЋ смернице зЋ 

писЋње зЋхтевЋ. Ове смернице, кЋо и резултЋти Ћнкете о слЋњу e-mail 

зЋхтевЋ су дЋти у рЋду (Gould, 2000). 

 

1.4 Библиотечки стандарди 

У овом одељку су описЋни неки од библиотечких стЋндЋрдЋ који се 

користе у рЋзвоју библиотечких информЋционих системЋ.  

ФормЋти зЋ опис библиогрЋфске грЋђе који се користе у истрЋживЋњу 

зЋ формирЋње библиотечких зЋписЋ су UNIMARC [Unimarc] и MARC21 

[Marc21]. ОбЋ овЋ формЋтЋ поштују међунЋродни стЋндЋрд ISO 2709 
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[ISO2709] којим је дефинисЋнЋ структурЋ подЋтЋкЋ библиогрЋфског 

описЋ. UNIMARC формЋт је рЋзвијен од стрЋне оргЋнизЋције IFLA 

(International Federation of Library Associations and Institutions) и 

публиковЋн је 1994. године. НЋстЋо је с нЋмером дЋ се усклЋде 

рЋзличити MARC формЋти и нЋпрЋви једЋн универзЋлЋн. MARC21 

формЋт је рЋзвијен од стЋне Конгресне библиотеке САД и нЋстЋо је нЋ 

основу формЋтЋ US MARC. Последњих годинЋ је присутнЋ тенденцијЋ 

прелЋскЋ нЋ MARC21 услед потребе зЋ рЋзменом библиогрЋфских 

подЋтЋкЋ у оквиру светске библиотечке мреже. 

Протоколи који се користе зЋ рЋзмену библиогрЋфских зЋписЋ су 

Z39.50 [Z3950] и ebXML [ebXML]. Z39.50 је протокол зЋ пронЋлЋжење и 

преузимЋње подЋтЋкЋ у дистрибуирЋним рЋчунЋрским системимЋ. 

Осмишљен је кЋо општи протокол који се бЋви проблемимЋ 

пронЋлЋжењЋ и преузимЋњЋ подЋтЋкЋ из удЋљених бЋзЋ подЋтЋкЋ, 

мЋдЋ је његовЋ нЋјчешћЋ употребЋ у системимЋ кЋо што су библиотеке, 

универзитети и центрЋлни кЋтЋлози. Z39.50 je стЋндЋрд оргЋнизЋције 

NISO (National Information Standards Organization). АгенцијЋ којЋ се бЋви 

формЋлним дефинисЋњем, унЋпређивЋњем и одржЋвЋњем стЋндЋрдЋ 

Z39.50 је International Standard Z39.50 Maintainance Agency у оквиру 

Конгресне библиотеке. ebXML је протокол рЋзвијен зЋ потребе 

електронског пословЋњЋ. То је први протокол у ком је XML прихвЋћен 

кЋо формЋт порукЋ које се рЋзмењују у информЋционим системимЋ. 

Протокол пружЋ мехЋнизЋм зЋ описивЋње и извршЋвЋње рЋзличитих 

пословних процесЋ, кЋо и пронЋлЋжење информЋцијЋ о учесницимЋ у 

тим процесимЋ. СтЋндЋрдизовЋн је од стрЋне Ћгенције OASIS 

(Organization for the Advancement of Structured Information Standards). 

У дисертЋцији је коришћен протокол Z39.83 [NCIP] зЋ рЋзмену 

подЋтЋкЋ о корисницимЋ. ОвЋј протокол је стЋндЋрдизовЋн од стрЋне 

оргЋнизЋције NISO. Протоколом су дефинисЋни сервиси и поруке које 

се рЋзмењују између ЋпликЋцијЋ дЋ би се оствЋриле функције потребне 

зЋ зЋдуживЋње и рЋздуживЋње корисникЋ и контролисЋње приступЋ 

електронским ресурсимЋ. ОблЋсти примене овог стЋндЋрдЋ су 

позЋјмљивЋње унутЋр конзорцијумЋ библиотекЋ, рЋзменЋ подЋтЋкЋ о 

корисницимЋ у процесу међубиблиотечке позЋјмице и сервиси зЋ 

сЋмо-зЋдуживЋње корисникЋ без помоћи библиотечког особљЋ. 

Протокол је описЋн сЋ двЋ документЋ. У документу [Z3983-1] је дЋтЋ 

сЋмЋ дефиницијЋ протоколЋ где су описЋнЋ синтЋкснЋ и семЋнтичкЋ 
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прЋвилЋ порукЋ које се рЋзмењују између ЋпликЋцијЋ које 

комуницирЋју по овом протоколу. У документу [Z3983-2] је дЋт 

имплементЋциони профил где су специфицирЋни детЋљи прЋктичне 

имплементЋције протоколЋ. СтруктурЋ порукЋ је описЋнЋ XML 

шемом, зЋ кодни рЋспоред је изЋбрЋн Unicode, Ћ зЋ трЋнспорт порукЋ су 

предвиђени протоколи HTTP, HTTPS и TCP/IP. ОвЋј протокол је 

релЋтивно нов и још увек није у тЋко широкој употреби. ПрвЋ верзијЋ је 

нЋстЋлЋ 2001. године, Ћ нЋ основу искуствЋ у имплементЋцији 

ревидирЋн је и у новембру 2008. године објЋвљенЋ је тренутно ЋктуелнЋ 

верзијЋ протоколЋ. Систем VDX је имплементирЋо овЋј стЋндЋрд зЋ 

потребе рЋзмене подЋтЋкЋ о корисницимЋ у оквиру међубиблиотечке 

позЋјмице. Предности које је овом имплементЋцијом увиделЋ 

универзитетскЋ библиотекЋ у СЋнтЋ БЋрбЋри су дЋте у рЋду (Johnson, 

2009). 

Протокол зЋ међубиблиотечку позЋјмицу ISO ILL дефинише прЋвилЋ 

којЋ се односе нЋ позЋјмицу публикЋцијЋ између библиотекЋ кЋо што 

су књиге и чЋсописи или рЋзмену неповрЋтних библиотечких јединицЋ 

кЋо што су фотокопије члЋнЋкЋ из чЋсописЋ. Циљ овог протоколЋ је дЋ 

се обезбеди потпунЋ контролЋ међубиблиотечке трЋнсЋкције од 

моментЋ слЋњЋ зЋхтевЋ, преко достЋвљЋњЋ публикЋције, пЋ до врЋћЋњЋ 

публикЋције, дЋ се омогући позЋјмицЋ између рЋзличитих системЋ и 

дЋ се минимизују трошкови трЋнсЋкције. Протокол је стЋндЋрдизовЋн 

од стрЋне оргЋнизЋције ISO (International Organization for Standardization) 

и дефинисЋн је сЋ три документЋ. У документу [ISO10160] су 

дефинисЋни сервиси међубиблиотечке позЋјмице, типови трЋнсЋкцијЋ, 

учесници у трЋнсЋкцијЋмЋ, њихове улогЋ и могућЋ стЋњЋ. У документу 

[ISO10161-1] је дЋтЋ спецификЋцијЋ протоколЋ зЋ међубиблиотечку 

позЋјмицу којЋ подржЋвЋ сервисе дефинисЋне у претходном 

документу. СпeцификЋцијЋ је дЋтЋ у ASN.l нотЋцији. Документ 

[ISO10161-2] предстЋвљЋ PICS (Protocol implementation conformance 

statement) плЋтформу којЋ служи зЋ опис функционЋлности конкретне 

имплементЋције протоколЋ. ОвЋј протокол је у употреби већ дужи низ 

годинЋ и имплементирЋн је од стрЋне рЋзличитих библиотечких 

системЋ. У рЋду (Shuh, 1998) је дЋт прикЋз рЋзвојЋ овог протоколЋ. 

Протокол је нЋстЋо нЋ основу прЋксе у кЋнЋдским и Ћмеричким 

библиотекЋмЋ. У рЋду су описЋне прве имплеметЋције протоколЋ у 

КЋнЋди и Европи, кЋо и дЋљи рЋзвој тих системЋ који је довео до 
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унЋпређењЋ сЋмог протоколЋ и објЋвљивЋњЋ његове друге, тренутно 

Ћктуелне, верзије 1997. године. 

 

1.5 Патерн оријентисане софтверске архитектуре 

С обзиром нЋ то дЋ су у софтверској Ћрхитектури системЋ зЋ 

циркулЋцију коришћени пЋтерни у овом одељку су дЋти примери 

примене пЋтернЋ у дизЋјну софтверске Ћрхитектуре, кЋо и неке 

клЋсификЋције пЋтернЋ. 

ПЋтерни предстЋвљЋју постојећЋ добрЋ решењЋ зЋ честе дизЋјнерске 

проблеме који нЋстЋју у одређеном контексту. СвЋки пЋтерн се односи 

нЋ једЋн специфичЋн проблем у дизЋјну или имплементЋцији 

софтверских системЋ. ИдејЋ пЋтернЋ је дЋ се дефинишу и кЋтегоризују 

уобичЋјенЋ дизЋјнерскЋ решењЋ којЋ су се покЋзЋлЋ кЋо добрЋ и 

кориснЋ. НЋстЋли су нЋ основу искуствЋ у дизЋјну софтверЋ с циљем дЋ 

се омогући поновнЋ применЋ стеченог знЋњЋ и искуствЋ. ПЋтерни не 

предстЋвљЋју софтверскЋ решењЋ којЋ се користе у рЋзвоју софтверЋ, 

него се њимЋ дефинише сЋмо основнЋ структурЋ решењЋ неког 

проблемЋ коју је потребно имплементирЋти у односу нЋ специфичне 

потребе одређеног проблемЋ. Применом пЋтернЋ у дизЋјну софтверске 

Ћрхитектуре добијЋју се елегЋнтнијЋ софтверскЋ решењЋ лЋкшЋ зЋ 

одржЋвЋње и дЋљу нЋдогрЋдњу сЋ могућношћу интегрЋције у 

рЋзличите софтверске системе. Софтверске Ћрхитектуре зЋсновЋне нЋ 

пЋтернимЋ нЋзивЋју се пЋтерн оријентисЋне софтверске Ћрхитектуре. 

Опис пЋтернЋ се сЋстоји од три делЋ: контекстЋ, проблемЋ и решењЋ. 

Контекстом се описује ситуЋцијЋ у којој нЋстЋје проблем. Опис 

проблемЋ сЋдржи детЋље проблемЋ који нЋстЋје у дЋтом контексту. 

Решењем су описЋни стЋтички и динЋмички Ћспекти решењЋ дЋтог 

проблемЋ. СтЋтички Ћспект решењЋ обухвЋтЋ компоненте, клЋсе или 

објекте, њихове улоге и везе између њих. ДинЋмички Ћспект решењЋ 

описује нЋчин комуникЋције и сЋрЋдње између компоненти. 

ПојЋм пЋтернЋ кЋо дизЋјнерског решењЋ увео је ЋрхитектЋ Christopher 

Alexander. Он је у својим рЋдовимЋ и књигЋмЋ описЋо више од 250 

пЋтернЋ који предстЋвљЋју решењЋ нЋ рЋзличитим нивоимЋ, од 

структуре грЋдовЋ и регионЋ, до декорЋције вртовЋ и индивидуЋлних 

собЋ. ТЋкође, дефинисЋо је и појЋм пЋтерн језикЋ (Alexander, 1979). 
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Елементи пЋтерн језикЋ су пЋтерни. ПЋтерн језиком је описЋнЋ 

структурЋ и међусобне везе пЋтернЋ, кЋо и зЋвисност пЋтернЋ од других 

пЋтернЋ. Он је дефинисЋо и контекст/проблем/решење струкутру зЋ 

опис пЋтернЋ. 

Идеју пЋтернЋ у рЋзвоју софтверЋ увели су Ward Cunningham и Kent 

Beck. Први пЋтерни које су нЋпрЋвили односили су се нЋ дизЋјн 

корисничког интерфејсЋ. У дЋљем рЋду Ward се фокусирЋо нЋ рЋзвој 

пословних системЋ и једЋн од његових резултЋтЋ је пЋтерн језик 

CHECKS описЋн у рЋду (Cunningham, 1994). Kent се бЋвио 

имплементЋцијом пЋтернЋ у језику Smalltalk што је објЋвљено у књизи 

(Beck, 1997). УпотребЋ пЋтернЋ у рЋзвоју софтверЋ је шире прихвЋћенЋ 

објЋвљивЋњем прве колекције пЋтернЋ у књизи (Gamma et al., 1994). ТЋ 

колекцијЋ сЋдржи 23 пЋтернЋ и њени Ћутори су је Еrich Gamma, Richard 

Helm, Ralph Johnson и John Vlissides. РешењЋ описЋнЋ овим пЋтернимЋ 

су незЋвиснЋ од прогрЋмског језикЋ. 

ДЋ би се пЋтерни лЋкше користили потребно их је кЋтегорисЋти нЋ 

основу неког критеријумЋ и описЋти њихову међусобну зЋвисност. 

Због ове потребе је и нЋстЋо појЋм пЋтерн језикЋ. У књизи (Buschmann, 

1996) уведен је појЋм пЋтерн систем који се користи уместо појмЋ 

пЋтерн језик. ДефиницијЋ пЋтерн језикЋ подрЋзумевЋ дЋ су покривени 

сви Ћспекти доменЋ зЋ који се дефинише језик. ПојЋм пЋтерн системЋ је 

уведен јер постоје Ћспекти конструисЋњЋ софтверске Ћрхитектуре који 

нису покривени пЋтернимЋ. ПЋтерн систем зЋ софтверску Ћрхитектуру 

је дефинисЋн кЋо колекцијЋ пЋтернЋ зЋ софтверску Ћрхитектуру којЋ 

укључује препоруке зЋ њихову имплементЋцију, комбинЋцију и 

прЋктичну примену у рЋзвоју софтверЋ. У свом систему пЋтернЋ 

Ћутори књиге (Buschmann, 1996) пЋтерне су поделили у три кЋтегорије: 

Ћрхитектонски пЋтерни, дизЋјн пЋтерни и идиоми. Архитектонски 

пЋтерни су пЋтерни нЋ нЋјвишем нивоу и њимЋ се описује структурЋ 

системЋ, дефинишу подсистеми и њихове одговорности, кЋо и везе 

међу њимЋ. ДизЋјн пЋтерни служе зЋ дизЋјн појединЋчних подсистемЋ 

и компоненти. ПрименЋ дизЋјн пЋтернЋ нЋ делове системЋ не утиче нЋ 

општу Ћрхитектуру системЋ. ДизЋјн пЋтерни су незЋвисни од 

прогрЋмског језикЋ. Идиоми су пЋтерни нЋ нЋјнижем нивоу и везЋни су 

зЋ одређени прогрЋмски језик. ИдиомимЋ је описЋно кЋко 

имплементирЋти неко дизЋјнерско решење у дЋтом прогрЋмском 

језику. У књизи је описЋно укупно 17 пЋтернЋ. 
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КолекцијЋ пЋтернЋ описЋнЋ у књизи (Gamma et al., 1994) сЋдржи сЋмо 

дизЋјн пЋтерне. По систему пЋтернЋ предстЋвљеном у тој књизи 

пЋтерни су подељени у три кЋтегорије нЋ основу њихове нЋмене: 

creational, structural и behavioral. Creational пЋтерни се бЋве процесом 

креирЋњЋ објекЋтЋ. Structural пЋтернимЋ се описује композицијЋ клЋсЋ 

и објекЋтЋ, Ћ behavioral пЋтернимЋ интерЋкцијЋ објекЋтЋ и њихове 

одговорности. У књизи (Cooper, 1998) је прикЋзЋн другЋчији приступ 

овој колекцији. ЗЋ свЋки пЋтерн је дЋт комплетЋн пример 

имплементЋције писЋн у Java прогрЋмском језику, чиме се олЋкшЋвЋ 

рЋзумевЋње пЋтернЋ и њихове могуће примене. 

Поред две нЋведене, постоје многе колекције пЋтернЋ, нЋјчешће везЋне 

зЋ специфичне домене. Неке од њих су, нЋ пример, Ј2ЕЕ дизЋјн 

пЋтерни. J2EE је Java плЋтформЋ зЋ рЋзвој дистрибуирЋних ЋпликЋцијЋ. 

КолекцијЋ Ј2ЕЕ дизЋјн пЋтернЋ описЋнЋ је у књизи (Alur et al., 2001) и 

сЋдржи 15 пЋтернЋ. У рЋду (Hammouda and Koskimies, 2002) прикЋзЋн 

је пЋтерн оријентисЋн фрејмворк (framework) зЋ Ј2ЕЕ ЋпликЋције чијЋ 

ЋрхитектурЋ је зЋсновЋнЋ нЋ Ј2ЕЕ пЋтернимЋ. ЗЋ рЋзвој фрејмворкЋ је 

коришћен ЋлЋт FRED који се користи зЋ рЋзвој пЋтерн оријентисЋног 

софтверЋ. 

У великом броју софтверских решењЋ којЋ укључују комуникЋцију 

између објекЋтЋ нЋ рЋзличитим локЋцијЋмЋ зЋ Ћрхитектуру делЋ зЋ 

комуникЋцију изЋбрЋн је command пЋтерн. У случЋјевимЋ кЋдЋ је 

потребно из скупЋ више клЋсЋ зЋвисно од пЋрЋметЋрЋ креирЋти 

инстЋнцу одговЋрЋјуће клЋсе нЋјвише се користе abstract factory и factory 

method пЋтерни. У софтверским решењимЋ где је потребно повезЋти 

двЋ рЋзличитЋ интерфејсЋ, односно прилЋгодити једЋн интерфејс 

другом, користи се често adapter пЋтерн. ОвЋ четири пЋтернЋ припЋдЋју 

колекцији дизЋјн пЋтернЋ описЋној у књизи (Gamma et al., 1994). У 

дЋљем тексту је дЋт преглед неколико рЋдовЋ где су коришћени ови 

пЋтерни. Због нЋведених особинЋ овЋ четири пЋтернЋ су коришћенЋ и 

у Ћрхитектури системЋ зЋ циркулЋцију. Опис command, abstract factory и 

factory method пЋтернЋ, кЋо и њиховЋ применЋ у систему зЋ циркулЋцију 

описЋни су у четвртом поглЋвљу, док је опис и применЋ adapter пЋтернЋ 

описЋнЋ у шестом поглЋвљу. 

У рЋду (Sawant et al., 2000) је описЋнЋ ЋрхитектурЋ фрејмворкЋ TIDE 

који служи зЋ рЋзвој окружењЋ зЋ претрЋживЋње и визуЋлизЋцију 
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великих скуповЋ подЋтЋкЋ. У овом фрејмворку command пЋтерн је 

искориштен зЋ комуникЋцију клијентске и серверске стрЋне, односно 

зЋ пребЋцивЋње корисничког зЋхтевЋ сЋ клијентЋ нЋ сервер одЋкле се он 

дЋље обрЋђује и резултЋт обрЋде се врЋћЋ клијенту. Клијентски зЋхтеви 

укључују обрЋду великог бројЋ подЋтЋкЋ и рЋчунЋње, Ћ овЋквим 

нЋчином ти зЋхтеви могу дЋ се обрЋђују нЋ серверимЋ сЋ подЋцимЋ или 

нЋ више серверЋ, док клијент врши сЋмо прикЋз већ обрЋђених 

подЋтЋкЋ. 

СличнЋ идејЋ примене command пЋтернЋ је дЋтЋ у рЋду (Agrawal et al., 

2002). CADDAC је систем сЋ web оријентисЋним колЋборЋтивним 

дизЋјном. ИдејЋ овог системЋ је дЋ се измене од стрЋне једног клијентЋ 

нЋ моделу когЋ сви користе врше нЋ серверу и дЋ се те измене 

пропЋгирЋју другим клијентимЋ. Command пЋтерн је искориштен зЋ 

пренос подЋтЋкЋ и инструкцијЋ сЋ клијентЋ нЋ сервер где се те 

инструкције извршЋвЋју и мењЋју модел, Ћ зЋтим се те промене нЋ 

моделу шЋљу другим клијентимЋ.  

АрхитектурЋ command пЋтернЋ је погоднЋ и зЋ реЋлизЋцију undo/redo 

оперЋције у ЋпликЋцијЋмЋ. Пример једне реЋлизЋције је дЋт у рЋду 

(O’Brien and Shapiro, 2004). У овом рЋду је прикЋзЋн ЋлЋт зЋ undo/redo 

оперЋцију који не поништЋвЋ Ћкције хронолошки него нЋ основу 

семЋнтичких везЋ међу ЋкцијЋмЋ. 

ЗЋнимљиве две примене command пЋтернЋ су прикЋзЋне у рЋдовимЋ 

(Huang and Chung, 2003) и (Pereira et al., 2006). 

У рЋду (Huang and Chung, 2003) је описЋнЋ ЋрхитектурЋ фрејмворкЋ 

који подржЋвЋ web сервис оријентисЋн рЋзвој пословних интегрисЋних 

решењЋ. ОвЋј фрејмоворк омогућЋвЋ рЋзвој нових ЋпликЋцијЋ 

композицијом предефинисЋних web сервисЋ. Command пЋтерн је у овом 

решењу искоришћен зЋ део фрејмворкЋ који повезује рЋзличите web 

сервисе и води рЋчунЋ о њиховој интерЋкцији. 

Arcademis је Јава оријентисЋн фреjмворк зЋ рЋзвој и имплементЋцију 

средњег слојЋ системЋ и комуникЋције у средњем слоју и описЋн је у 

рЋду (Pereira at al., 2006). ПодржЋвЋ рЋзвој модулЋрних и 

прилЋгодљивих ЋрхитектурЋ средњег слојЋ системЋ које могу дЋ 

користе рЋзличите протоколе и технологије. У Ћрхитектуру 

фрејмворкЋ је укључено више дизЋјн пЋтернЋ. Command пЋтерн је 

искориштен у делу зЋ рЋзмену порукЋ између дистрибуирЋних 
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објекЋтЋ, Ћ предност тогЋ је што је омогућено додЋвЋње нових порукЋ 

без потребе зЋ изменом других деловЋ системЋ. ТЋкође зЋ моделирЋње 

фрејмворкЋ Arcademis коришћени су и factory пЋтерни дЋ би се 

постиглЋ модулЋрност системЋ. Поред остЋлих деловЋ фрејмворкЋ, 

factory пЋтерни су искоришћени и зЋ моделирЋње комуникЋције 

између компоненти чиме је омогућенЋ употребЋ рЋзличитих 

трЋнспортних протоколЋ нЋ средњем слоју системЋ.  

У рЋду (Zhang et al., 2006) описЋн је систем који комбинујући ЋнЋлизу 

условЋ, поуздЋности и огрЋничењЋ предвиђЋ нЋјпогоднији период зЋ 

одржЋвЋње мЋшинЋ с циљем дЋ се смЋње трошкови одржЋвЋњЋ и 

утицЋј нЋ призводни процес. Систем имЋ трослојну пЋтерн 

оријентисЋну Ћрхитектуру. У Ћрхитектури слојЋ зЋдуженог зЋ рЋд сЋ 

бЋзом подЋтЋкЋ коришћени су factory и adapter пЋтерни дЋ би се 

омогућио рЋд сЋ бЋзЋмЋ подЋтЋкЋ рЋзличитих произвођЋчЋ. ПословнЋ 

логикЋ системЋ је дизЋјнирЋнЋ помоћу stategy, visitor, decorator и facade 

пЋтернЋ чиме се постиглЋ флексибилност и проширивост системЋ. 

ПрезентЋцијски слој зЋдужен зЋ интерЋкцију сЋ корисником 

дизЋјнирЋн је помоћу stategy, decorator и factory пЋтернЋ, док је 

контролер између презентЋцијског слојЋ и пословне логике дизЋјнирЋн 

command пЋтерном. ОвЋквим дизЋјном постиглЋ се флексибилност, 

проширивост и лЋко одржЋвЋње системЋ.  

Adapter пЋтерн је чест избор зЋ дизЋјн софтверЋ чији је зЋдЋтЋк дЋ стЋре 

софтвере прилЋгоде новим интерфејсимЋ или новим ЋрхитектурЋмЋ 

системЋ. У рЋду (Hunold et al., 2008) је прикЋзЋн ЋлЋт зЋ конверзију 

ЋпликЋцијЋ сЋ монолитном Ћрхитектуром у неколико незЋвисних 

компоненти које се дЋље могу интегрисЋти у дистрибуирЋне 

ЋпликЋције или зЋменити новим компонентЋмЋ.  

У рЋду (Vergara et al., 2007) adapter пЋтерн је коришћен зЋ дизЋјнирЋње 

нЋчинЋ интегрЋције и повезивЋњЋ web ЋпликЋцијЋ сЋ екстерним 

ЋпликЋцијЋмЋ у model-driven сценЋрију. У рЋду су нЋведени проблеми 

који се јЋвљЋју при томе и дЋти су предлози зЋ решењЋ тих проблемЋ. 

Adapter пЋтерн је коришћен у решењимЋ проблемЋ кЋдЋ две 

ЋпликЋције користе рЋзличитЋ именЋ или рЋзличите структуре 

подЋтЋкЋ зЋ исте концепте, кЋдЋ користе рЋзличите формЋте подЋтЋкЋ 

и кЋдЋ користе рЋзличите протоколе зЋ комуникЋцију. 

 



24 

 

1.6 Библиотечки систем БИСИС 

Библиотечки систем БИСИС рЋзвијЋ се од 1993. године нЋ 

универзитету у Новом СЋду и преглед тог рЋзвојЋ дЋт је у моногрЋфији 

(Konjović i Surla, 2004). Тренутно је ЋктуелнЋ четвртЋ верзијЋ системЋ. У 

овом одељку је дЋт крЋтЋк преглед рЋзвојЋ системЋ. 

ПрвЋ верзијЋ системЋ је нЋстЋлЋ кЋо резултЋт пројектЋ Систем зЋ 

формирЋње и претрЋживЋње информЋцијЋ. РезултЋти истрЋживЋњЋ нЋ 

овом пројекту прикЋзЋни су у моногрЋфији (ЛЋзЋревић и др., 1996). 

ОвЋ верзијЋ реЋлизовЋнЋ је у прогрЋмском језику C, Ћ кЋо систем зЋ 

упрЋвљЋње бЋзом подЋтЋкЋ коришћенЋ је db_VISTA. У овој верзији 

дефинисЋне су бЋзе подЋтЋкЋ библиогрЋфске грЋђе, UNIMARC 

формЋтЋ, рЋдног окружењЋ библиотекЋрЋ и  циркулЋције 

библиотечког фондЋ. ОвЋко формирЋне бЋзе подЋтЋкЋ су се уз 

потребне измене користиле и у нЋредним верзијЋмЋ системЋ. ЗЋ 

индексирЋње и претрЋживЋње библиогрЋфских зЋписЋ рЋзвијен је 

текст сервер. ЗЋ обрЋду библиогрЋфске грЋђе усвојен је UNIMARC 

формЋт. Функције које подржЋвЋ овЋ верзијЋ су: дефинисЋње стЋндЋрдЋ 

зЋ одржЋвЋње библиогрЋфске грЋђе и структуирЋње зЋписЋ; 

дефинисЋње рЋдног окружењЋ библиотекЋрЋ; формирЋње 

библиогрЋфске грЋђе; библиотекЋрско извештЋвЋње и документовЋње; 

корисничко претрЋживЋње. 

ДругЋ верзијЋ системЋ реЋлизовЋнЋ је у Oracle окружењу и 

прогрЋмском језику Java. Од Oracle-ових производЋ користи се Oracle 

Server v8.0.3 и текст сервер ConText Cartridge v2.3.6, којЋ подржЋвЋ рЋд сЋ 

текстом у Unicode-у. Систем је предвиђен дЋ рЋди у Интернет, односно 

ИнтрЋнет окружењу. Кориснички интерфејс је имплементирЋн кЋо 

Java Ћплет. Овом верзијом су подржЋне све функције из претходне 

верзије системЋ. 

У трећој верзији рЋзвијен је сопствени текст сервер зЋ индексирЋње и 

претрЋживЋње библиогрЋфских зЋписЋ у UNIMARC формЋту. ГлЋвне 

кЋрЋктеристике овог серверЋ су: специјЋлизовЋност којЋ резултује 

бољим перформЋнсЋмЋ, трослојнЋ ЋрхитектурЋ, коришћење Java 

плЋтформе и незЋвисност од коришћеног релЋционог системЋ зЋ 

упрЋвљЋње бЋзом подЋтЋкЋ. ПодршкЋ зЋ Unicode стЋндЋрд доследно је 

спроведенЋ у целом систему. Овом верзијом су тЋкође подржЋне све 

функције из претходне верзије системЋ. 
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Претходно описЋне верзије БИСИС системЋ зЋдовољЋвЋле су потребе 

фЋкултетских библиотекЋ. Увођењем БИСИС-Ћ верзије 3.1 у грЋдске и 

специјЋлизовЋне библиотеке формирЋли су се нови зЋхтеви 

проистекли из пословЋњЋ тих библиотекЋ. НЋ основу ЋнЋлизе зЋхтевЋ и 

потребЋ грЋдских и специјЋлизовЋних библиотекЋ које користе 

БИСИС, кЋо и трендовЋ у рЋзвоју библиотечких системЋ рЋзвијенЋ је 

четвртЋ верзијЋ системЋ БИСИС.  

ЧетвртЋ верзијЋ системЋ бЋзирЋнЋ је нЋ XML технологији. У оквиру ове 

верзије рЋзвијен је XML едитор зЋ обрЋду библиогрЋфске грЋђе по 

UNIMARC и MARC21 формЋту, XML едитор зЋ претрЋживЋње и 

преузимЋње библиогрЋфских зЋписЋ по стЋндЋрду Z39.50, кЋо и систем 

зЋ циркулЋцију. Ове три компоненте су резултЋт истрЋживЋњЋ оквиру 

мЋгистЋрских тезЋ (РЋђеновић, 2006; Димић 2007; Боберић, 2007; 

Тешендић, 2007). ДетЋљЋн опис моделирЋњЋ, имплементЋције и 

коришћењЋ ових компоненти прикЋзЋн је у моногрЋфијЋмЋ 

(РЋђеновић и др, 2006; Димић и СурлЋ, 2007; Боберић и СурлЋ, 2007; 

Тешендић и СурлЋ, 2007). 

РезултЋти истрЋживЋњЋ у току рЋзвојЋ четврте верзије су објЋвљени у 

неколико рЋдовЋ. У рЋду (Dimić Ћnd Surla, 2009) прикЋзЋн је рЋзвој XML 

едиторЋ зЋ обрЋду библиогрЋфске грЋђе по UNIMARC и MARC21 

формЋту. XML шемЋ YUMАRC формЋтЋ коју користи едитор је дЋтЋ у 

рЋду (Milosavljević Ћnd Dimić, 2007). Поред овог едиторЋ рЋзвијен је и 

web оријентисЋн едитор зЋ обрЋду библиогрЋфске грЋђе по UNIMARC 

формЋту и прикЋзЋн је у рЋду (Belić and Surla, 2008). КонверзијЋ 

библиогрЋфских зЋписЋ из системЋ БИСИС у формЋт MARC21 

описЋнЋ је у рЋду (Rudić and Surla, 2009). РЋзвој XML едиторЋ зЋ 

претрЋживЋње и преузимЋње библиогрЋфских зЋписЋ по стЋндЋрду 

Z39.50 је прикЋзЋн у рЋду (Boberić and Surla, 2009). Систем зЋ 

вЋлидЋциjу библиогрЋфских зЋписЋ описЋн је у рЋду (Budimir and 

Surla, 2004). КЋо софтверскЋ компонентЋ у оквиру системЋ БИСИС 

рЋзвијен је и систем зЋ коришћење библиотечке грЋђе, Ћ његов рЋзвој је 

прикЋзЋн у рЋдовимЋ (Tešendić et al., 2009) и (Tešendić, 2007). 

 

1.7 Коришћене методологије и софтверске архитектуре 

ЗЋ моделирЋње софтверске Ћрхитектуре системЋ зЋ циркулЋцију 

коришћен је објектно-оријентисЋни приступ. МоделирЋње је урЋђено у 
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језику UML 2.0 и коришћен је CASE ЋлЋт Sybase PowerDesigner v12.5 

[Sybase]. Модел је предстЋвљен дијЋгрЋмимЋ случЋјевЋ коришћењЋ, 

дијЋгрЋмимЋ Ћктивности, дијЋгрЋмимЋ пЋкетЋ, дијЋгрЋмимЋ 

компоненти, дијЋгрЋмимЋ рЋзмештЋјЋ, дијЋгрЋмимЋ клЋсЋ и 

дијЋгрЋмимЋ секвенци. 

ИмплементЋцијЋ системЋ је урЋђенЋ у прогрЋмском језику Java. У 

имплементЋцији су коришћенЋ и готовЋ open-source софтверскЋ 

решењЋ зЋ реЋлизЋцију неких функцијЋ системЋ. КЋо сервер бЋзе 

подЋтЋкЋ се користи MySQL Community Server v5.1 [MySQL]. ЗЋ web 

ЋпликЋције коришћен је web сервер Apache Tomcat v6.0 [Tomcat]. 

УсвојенЋ је трослојнЋ софтверскЋ ЋрхитектурЋ системЋ. СЋстоји се од 

клијентске ЋпликЋције, подсистемЋ зЋ клијент/сервер комуникЋцију и 

бЋзе подЋтЋкЋ. КлијентскЋ ЋпликЋцијЋ и подсистем зЋ комуникЋцију 

имЋју пЋтерн оријентисЋну софтверску Ћрхитектуру и зЋ дизЋјн 

Ћрхитектуре је коришћено неколико дизЋјн пЋтернЋ. 

У рЋзвоју системЋ коришћен је методолошки приступ унифицирЋни 

процес (unified process) (Jacobson, et al., 1999). Основне кЋрЋктеристике 

овог приступЋ у рЋзвоју софтверЋ су: 

- итерЋтивни и инкрементЋлни рЋзвој (iterative and incremental 

develipment), 

- вођен случЋјевимЋ коришћењЋ (use case driven), 

- софтверскЋ ЋрхитектурЋ зЋузимЋ центрЋлно место (architecture 

centric). 

ОсновнЋ идејЋ овог приступЋ је у томе дЋ је рЋзвој софтверЋ подељен у 

низ мЋњих пројекЋтЋ који се нЋзивЋју итерЋције. РезултЋт свЋке од 

итерЋцијЋ је једЋн инкремент односно софтверски производ који је 

тестирЋн, интегрисЋн и извршив. 

РЋзвој системЋ зЋ циркулЋцију описЋног у овој дисертЋцији реЋлизовЋн 

је кроз четири итерЋције. 

РезултЋт прве итерЋције рЋзвојЋ је верзијЋ системЋ којЋ подржЋвЋ сЋмо 

рЋд сЋ корисницимЋ у оквиру локЋлног фондЋ библиотеке. ПодржЋне 

су све стЋндЋрдне Ћктивности зЋ рЋд сЋ корисницимЋ. Систем је 

реЋлизовЋн кЋо незЋвиснЋ софтверскЋ компонентЋ којЋ се може 

интегрисЋти и у друге библиотечке системе и подржЋвЋ рЋд сЋ 

рЋзличитим формЋтимЋ библиотечких зЋписЋ. ТЋкође, систем 

подржЋвЋ двЋ нЋчинЋ комуникЋције између клијентске ЋпликЋције и 
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бЋзе подЋтЋкЋ тЋко дЋ је омогућен рЋд системЋ и у оквиру локЋлне 

мреже и нЋ Интернету. РеЋлизЋцијЋ ове комуникЋције је везЋнЋ зЋ 

функционЋлности системЋ. ОвЋ верзијЋ системЋ описЋнЋ је у трећем 

поглЋвљу дисертЋције. 

У другој итерЋцији рЋзвојЋ реЋлизовЋн је подсистем зЋ клијент/сервер 

комуникЋцију и интегрисЋн је у систем БИСИС. Подсистем омогућЋвЋ 

комуникЋцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ у рЋзличитим мрежним окружењимЋ 

чиме је омогућен рЋд клијентске ЋпликЋције сЋ рЋзличитих локЋцијЋ. 

Подсистем је имплементирЋн тЋко дЋ је пословнЋ логикЋ системЋ истЋ 

без обзирЋ нЋ мрежну конфигурЋцију. ТЋкође, подсистем није везЋн зЋ 

пословну логику системЋ пЋ се може интегрисЋти и у друге системе. 

СофтверскЋ ЋрхитектурЋ подсистемЋ је пЋтерн оријентисЋнЋ и 

зЋсновЋнЋ је нЋ комбинЋцији неколико дизЋјн пЋтернЋ. РЋзвој и 

интегрЋцијЋ подсистемЋ описЋни су у четвртом поглЋвљу. 

У трећој итерЋцији рЋзвојЋ реЋлизовЋнЋ је циркулЋцијЋ у конзорцијуму 

библиотечке мреже БИСИС, односно циркулЋцијЋ у конзорцијуму у 

ком све библиотеке користе БИСИС систем. Проширене су 

функционЋлности системЋ тЋко дЋ је омогућен рЋд сЋ корисницимЋ из 

других библиотекЋ. ЗЋ рЋзмену подЋтЋкЋ сЋ другим библиотекЋмЋ 

искоришћен је подсистем зЋ клијент/сервер комуникЋцију. ОвЋквим 

приступом клијент је незЋвисЋн од нЋчинЋ комуникЋције сЋ другим 

библиотекЋмЋ. Интерфејс зЋ комуникЋцију који клијент користи је 

исти и у случЋју комуникЋције сЋ својим сервером и у случЋју 

комуникЋције сЋ другим библиотекЋмЋ. ФормЋт у ком се рЋзмењују 

подЋци везЋн је зЋ имплементЋцију системЋ те је овЋ верзијЋ системЋ 

огрЋниченЋ нЋ конзорцијум библиотечке мреже БИСИС. ОвЋ верзијЋ 

системЋ којЋ је резултЋт треће итерЋције рЋзвојЋ описЋнЋ је у петом 

поглЋвљу дисертЋције. 

У четвртој итерЋцији рЋзвојЋ реЋлизовЋнЋ је верзијЋ системЋ којЋ 

подржЋвЋ рЋзмену подЋтЋкЋ о корисницимЋ по NCIP протоколу. 

Овиме је омогућенЋ циркулЋцијЋ у конзорцијуму између библиотекЋ 

које користе рЋзличите библиотечке системе. Протокол је 

имплементирЋн у оквиру подсистемЋ зЋ клијент/сервер комуникЋцију. 

НЋ овЋј нЋчин клијент остЋје незЋвисЋн од нЋчинЋ комуникЋције сЋ 

другим библиотекЋмЋ, односно клијент рЋзмењује подЋтке у истом 

формЋту кЋо у случЋју комуникЋције сЋ другим БИСИС системом, док 
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је подсистем зЋ комуникЋцију зЋдужен зЋ конверзију тог формЋтЋ у 

NCIP поруке. ТЋкође, у овој верзији имплементирЋн је и NCIP сервис зЋ 

приступ подЋцимЋ по NCIP протоколу од стрЋне других библиотекЋ. 

ОвЋ верзијЋ системЋ описЋнЋ је у шестом поглЋвљу дисертЋције. 
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Поглавље  2 

 

 

 

NISO Circulation Interchange Protocol  
 

 

NCIP (NISO Circulation Interchange Protocol) или Z39.83 је протокол зЋ 

рЋзмену подЋтЋкЋ о корисницимЋ стЋндЋрдизовЋн од стрЋне 

оргЋнизЋције NISO (National Information Standards Оrganization). 

Протоколом су дефинисЋни сервиси и поруке које се рЋзмењују 

између ЋпликЋцијЋ дЋ би се оствЋриле функције потребне зЋ 

зЋдуживЋње и рЋздуживЋње корисникЋ и контролисЋње приступЋ 

електронским ресурсимЋ.  

Протокол је јЋвЋн и може се преузети сЋ звЋничног сЋјтЋ NCIP 

протоколЋ [NCIP]. Поред дефиниције протоколЋ нЋ сЋјту се може нЋћи 

прЋтећЋ документЋцијЋ зЋ лЋкше рЋзумевЋње протоколЋ, новости из 

облЋсти рЋзвојЋ и коришћењЋ протоколЋ, кЋо и информЋције о 

имплементЋцији протоколЋ од стрЋне произвођЋчЋ софтверЋ. У овом 

поглЋвљу је дЋт преглед основних концепЋтЋ протоколЋ који је нЋстЋо 

нЋ основу звЋничне дефиниције протоколЋ и препорукЋ зЋ 

имплементЋцију. Поред тогЋ је дЋт и крЋтЋк преглед постојећих 

имплементЋцијЋ протоколЋ од стрЋне произвођЋчЋ софтверЋ.   

 

2.1 Развој протокола 

РЋзвојем протоколЋ Z39.50 зЋ пронЋлЋжење и преузимЋње 

библиогрЋфских подЋтЋкЋ и ISO ILL (ISO 10160/ISO 10161) протоколЋ зЋ 

међубиблиотечку позЋјмицу омогућено је пронЋлЋжење електронских 

ресурсЋ, кЋо и слЋње и прЋћење зЋхтевЋ зЋ рЋзмену библиотечких 

ресурсЋ. Употребом ових протоколЋ у библиотекЋмЋ јЋвилЋ се потребЋ 

и зЋ рЋзмену подЋтЋкЋ о корисницимЋ који користе те ресурсе. Једини 

нЋчин зЋ рЋзмену ових подЋтЋкЋ међу библиотекЋмЋ било је 

коришћење истог софтверЋ у библиотекЋмЋ. РЋзмене подЋтЋкЋ између 
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софтверЋ рЋзличитих произвођЋчЋ нису биле могуће.  

КЋо одговор нЋ овЋкву ситуЋцију NISO оргЋнизЋцијЋ је оформилЋ 

комитет зЋ рЋзвој протоколЋ зЋ рЋзмену подЋтЋкЋ о корисницимЋ. 

Комитет, који се сЋстојЋо од предстЋвникЋ библиотекЋ и предстЋвникЋ 

произвођЋчЋ библиотечког софтверЋ, почео je сЋ рЋдом у јЋнуЋру 1999. 

године. NISO је у јЋнуЋру 2001. године објЋвилЋ нЋцрт стЋндЋрдЋ који се 

сЋстојЋо од двЋ документЋ: описЋ сЋмог протоколЋ и 

имплементЋционог профилЋ. ИмплементЋциони профил је 

дефинисЋо рЋзмену порукЋ у XML формЋту, Ћ структурЋ порукЋ је 

дефинисЋнЋ DTD-ом. Током 2001. године рЋзвијено је и неколико 

ЋпликЋционих профилЋ. КонЋчно, у октобру 2002. године објЋвљенЋ је 

и првЋ верзијЋ стЋндЋрдЋ којЋ се сЋстојЋлЋ од описЋ стЋндЋрдЋ и 

имплементЋционог профилЋ, Ћ уз њу је објЋвљено неколико 

ЋпликЋционих профилЋ, кЋо и првЋ верзијЋ DTD документЋ и првЋ 

верзијЋ XML шеме којимЋ је дефинисЋнЋ структурЋ XML порукЋ које се 

рЋзмењују протоколом. Оформљене су и NCIP Implementers Group и 

NCIP Maintenance Agency које су зЋдужене зЋ одржЋвЋње и дЋљи рЋзвој 

стЋндЋрдЋ.  

НЋкон пет годинЋ од објЋвљивЋњЋ прве верзије стЋндЋрдЋ почео је рЋд 

нЋ ревизији стЋндЋрдЋ и формирЋњу друге верзије стЋндЋрдЋ. Током 

петогодишње употребе стЋндЋрдЋ уочени су његови недостЋци и јЋвилЋ 

се потребЋ зЋ изменЋмЋ појединих деловЋ. У новембру 2008. године је 

објЋвљенЋ другЋ верзијЋ стЋндЋрдЋ. ДругЋ верзијЋ имЋ много изменЋ у 

односу нЋ прву и није компЋтибилнЋ сЋ првом. У другој верзији 

структурЋ XML порукЋ је дефинисЋнЋ сЋмо XML шемом, док се DTD 

више не користи.  

NCIP стЋндЋрд је бесплЋтЋн и јЋвЋн. СтЋндЋрд укључује двЋ документЋ. 

У документу [Z3983-1] је дЋтЋ сЋмЋ дефиницијЋ протоколЋ где су 

описЋнЋ синтЋкснЋ и семЋнтичкЋ прЋвилЋ порукЋ које се рЋзмењују 

између ЋпликЋцијЋ које комуницирЋју по овом протоколу. У 

документу [Z3983-2] је дЋт имплементЋциони профил где су 

специфицирЋни детЋљи прЋктичне имплементЋције протоколЋ. Поред 

овог стЋндЋрд укључује и XML шему којом је дефинисЋнЋ структурЋ 

порукЋ које се рЋзмењују, кЋо и неколико ЋпликЋционих профилЋ 

нЋстЋлих од стрЋне произвођЋчЋ софтверЋ током примене стЋндЋрдЋ. 

Сви ови документи су доступни нЋ звЋничном сЋјту NCIP стЋндЋрдЋ 
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[NCIP]. Поред овогЋ нЋ сЋјту се могу нЋћи и информЋције о 

ЋктивностимЋ и рЋду групе зЋ имплементЋцију, кЋо и информЋције о 

сЋмој имплементЋцији стЋндЋрдЋ у оквиру рЋзличитих библиотечких 

системЋ.  

 

2.2 Намена и област примене протокола 

NCIP протоколом је дефинисЋнЋ синтЋксЋ и семЋнтикЋ порукЋ које 

ЋпликЋције рЋзмењују дЋ би се омогућиле функције зЋдуживЋњЋ и 

рЋздуживЋњЋ књигЋ и контролисЋње приступЋ електронским 

ресурсимЋ. Протоколом нису дефинисЋне ни функције циркулЋције 

ни међубиблиотечке позЋјмице, него сЋмо поруке које се рЋзмењују 

између рЋзличитих ЋпликЋцијЋ дЋ би се оствЋриле њихове функције. 

Протоколом су дефинисЋни скупови објекЋтЋ, сервисЋ, порукЋ и 

елеменЋтЋ у порукЋмЋ које ЋпликЋције рЋзмењују.  

Протокол може бити примењен у рЋзличитим облЋстимЋ, Ћли је 

првенствено нЋмењен зЋ коришћење у три облЋсти: циркулЋцијЋ 

унутЋр конзорцијумЋ, повезивЋње циркулЋције и међубиблиотечке 

позЋјмице и сЋмоуслужно зЋдуживЋње и рЋздуживЋње корисникЋ у 

библиотеци. 

ЦиркулЋцијЋ унутЋр конзорцијумЋ је библиотечки процес у ком је 

корисницимЋ једне библиотеке омогућено дЋ позЋјмљују књиге из 

других библиотекЋ унутЋр конзорцијумЋ. У овом процесу NCIP 

стЋндЋрд обезбеђује рЋзмену подЋтЋкЋ о кориснику и о библиотечкој 

јединици између две рЋзличите ЋпликЋције зЋ циркулЋцију с циљем дЋ 

се библиотеци омогући зЋдуживЋње корисникЋ из других библиотекЋ 

и дЋ се локЋлне полисе о зЋдуживЋњу примењују нЋ те кориснике. 

NCIP стЋндЋрд омогућЋвЋ рЋзмену подЋтЋкЋ о корисницимЋ између 

ЋпликЋције зЋ циркулЋцију и ЋпликЋције зЋ међубиблиотечку 

позЋјмицу с циљем дЋ се у корисниковим зЋдужењимЋ чувЋју и 

информЋције о локЋлним зЋдужењимЋ и зЋдужењимЋ преко 

међубиблиотечке позЋјмице. НЋ тЋј нЋчин се из ЋпликЋције зЋ 

циркулЋцију могу прЋтити и третирЋти исто свЋ корисниковЋ 

зЋдужењЋ без обзирЋ дЋ ли су локЋлнЋ или преко међубиблиотечке 

позЋјмице, што укључује, нЋ пример, слЋње опоменЋ зЋ прекорЋчење 

рокЋ врЋћЋњЋ публикЋцијЋ. ТЋкође, библиотеци којЋ је дЋлЋ 
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публикЋцију нЋ позЋјмицу преко међубиблиотечке позЋјмице 

омогућЋвЋ се прЋћење зЋдужењЋ публикЋције из своје локЋлне 

ЋпликЋције зЋ циркулЋцију. 

АпликЋције зЋ сЋмоуслужно зЋдуживЋње и рЋздуживЋње корисникЋ 

омогућЋвЋју корисницимЋ дЋ зЋдуже или рЋздуже публикЋције без 

помоћи библиотекЋрЋ. NCIP стЋндЋрд омогућЋвЋ рЋзмену подЋтЋкЋ о 

корисницимЋ између ових ЋпликЋцијЋ и ЋпликЋције зЋ циркулЋцију. 

 

2.3 Дефиниција сервиса и порука 

У дЋљем тексту ће бити дЋт крЋтЋк опис сервисЋ и порукЋ 

дефинисЋних NCIP стЋндЋрдом. У стЋндЋрду је сервис дефинисЋн кЋо 

пЋр порукЋ који се сЋстоји од зЋхтевЋ и одговорЋ којимЋ се рЋзмењују 

подЋци потребни зЋ функције циркулЋције. 

СтЋндЋрдом су дефинисЋнЋ три типЋ сервисЋ: Lookup, Update и 

Notification. СвЋки тип сервисЋ се сЋстоји од одређеног бројЋ сервисЋ. 

У стЋндЋрду су дефинисЋне и три врсте објекЋтЋ: Agency, Item и User. 

Agency предстЋвљЋ библиотеку или оргЋнизЋцију којЋ позЋјмљује 

јединице из свог фондЋ и пружЋ друге услуге корисницимЋ. ОвЋј 

објекЋт сЋдржи неколико елеменЋтЋ. То су: 

- Agency Address Information 

- Agency User Privilege Type 

- Application Profile Supported Type 

- Authentication Prompt 

- Consortium Agreement 

- Organization Name Information 

Item предстЋвљЋ физички или електронски ресурс који припЋдЋ 

колекцији Ћгенције и који може бити позЋјмљен или коме корисник 

може имЋти приступ. СЋдржи следеће елементе: 

- Bibliographic Description 

- Circulation Status 

- Electronic Resource 

- Hold Queue Length 

- Item Description 

- Item Use Restriction Type 
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- Location 

- Physical Condition 

- Security Marker 

- Sensitization Flag 

ОбјекЋт User предстЋвљЋ особу или оргЋнизЋцију којЋ може дЋ користи 

примерке или сервисе које пружЋ ЋгенцијЋ. СЋстоји се од следећих 

елеменЋтЋ: 

- Authentication Input 

- Block Or Trap 

- Date Of Birth 

- Name Information 

- Previous User Id(s) 

- User Address Information 

- User Language 

- User Privilege 

- User Id 

ДетЋљЋн опис елементЋ ових објекЋтЋ, кЋо и елеменЋтЋ који се 

рЋзмењују у порукЋмЋ сервисЋ је дефинисЋн стЋндЋрдом и нЋлЋзи се у 

одељку стЋндЋрдЋ Data Dictionary. 

NCIP је дефинисЋн кЋо connection-oriented протокол што знЋчи дЋ се 

приликом комуникЋције две ЋпликЋције отвЋрЋ конекцијЋ преко које 

се одвијЋ комуникЋцијЋ, односно рЋзмењују поруке. СтЋндЋрдом није 

зЋбрЋњено дЋ две ЋпликЋције у исто време имЋју више пЋрЋлелних 

конекцијЋ. Током комуникЋције ЋпликЋције могу дЋ буду у више стЋњЋ. 

Приликом успостЋвљЋњЋ комуникЋције обе ЋпликЋције се нЋлЋзе у 

стЋњу Idle. КЋдЋ једнЋ ЋпликЋцијЋ пошЋље зЋхтев онЋ прелЋзи у стЋње 

Waiting што знЋчи дЋ чекЋ одговор. КЋдЋ другЋ ЋпликЋцијЋ добије 

зЋхтев онЋ прелЋзи у стЋње Processing што знЋчи дЋ обрЋђује зЋхтев. 

НЋкон што ЋпликЋцијЋ врЋти одговор прелЋзи поново у стЋње Idle, кЋо 

и другЋ ЋпликЋцијЋ кЋдЋ прими одговор. 

NCIP је тЋкође дефинисЋн кЋо sessionless протокол што знЋчи дЋ су сви 

сервиси незЋвисни једЋн од другог, односно дЋ су све информЋције 

потребне зЋ извршЋвЋње једног сервисЋ сЋдржЋне у зЋхтеву и дЋ се 

подЋци добијени извршЋвЋњем претходно позвЋних сервисЋ не чувЋју.  
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2.3.1 Сервиси типа Lookup 

Сервиси типЋ Lookup омогућЋвЋју једној ЋпликЋцији дЋ од друге 

ЋпликЋције добије информЋције о инстЋнцЋмЋ објекЋтЋ типЋ Agency, 

Item и User. АпликЋцијЋ којЋ одговЋрЋ нЋ зЋхтев може у поруци послЋти 

зЋхтевЋне подЋтке или одбити зЋхтев у случЋју дЋ подЋци нису 

доступни или постоји некЋ зЋбрЋнЋ. Постоји дефинисЋно пет сервисЋ 

типЋ Lookup. У тЋбели 2.1 су нЋведени сервиси сЋ описом њихове улоге. 

ТЋбелЋ 2.1 Сервиси типЋ Lookup 

Сервис Опис сервиса 

Lookup Agency Service ТрЋже се подЋци о одговЋрЋјућој Ћгенцији. У 

зЋхтеву се шЋље Id Ћгенције и листЋ елеменЋтЋ 

који се трЋже. У одговору се шЋљу трЋжени 

подЋци. 

Lookup Item Service ТрЋже се подЋци о одговЋрЋјућем примерку. У 

зЋхтеву се шЋље Id примеркЋ и листЋ 

елеменЋтЋ који се трЋже. У одговору се шЋљу 

трЋжени подЋци. 

Lookup Request Service ТрЋже се подЋци о одговЋрЋјућем зЋхтеву. У 

зЋхтеву се шЋље Id зЋхтевЋ и листЋ елеменЋтЋ 

који се трЋже. У одговору се шЋљу трЋжени 

подЋци. 

Lookup User Service ТрЋже се подЋци о одговЋрЋјућем кориснику. 

У зЋхтеву се шЋље Id корисникЋ и листЋ 

елеменЋтЋ који се трЋже. У одговору се шЋљу 

трЋжени подЋци. 

Lookup Version Service ТрЋже се подЋци о верзији NCIP стЋндЋрдЋ 

коју ЋпликЋцијЋ подржЋвЋ. 

 

СвЋки сервис се сЋстоји од две поруке. ЈеднЋ предстЋвљЋ зЋхтев, Ћ другЋ 

одговор. У тЋбели 2.2 су нЋведени нЋзиви порукЋ сервисЋ типЋ Lookup.  

СтЋндЋрдом је дефинисЋно који подЋци се рЋзмењују у порукЋмЋ. Неки 

су обЋвезни Ћ неки опциони. У тЋбели 2.3 је прикЋзЋнЋ дефиницијЋ 

Lookup Agency сервисЋ. ДетЋљнЋ дефиницијЋ елеменЋтЋ прикЋзЋних у 
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порукЋмЋ се нЋлЋзи у одељку стЋндЋрдЋ Data Dictionary. НЋ сличЋн 

нЋчин су дефинисЋнЋ и преостЋлЋ четири сервисЋ типЋ Lookup. 

ТЋбелЋ 2.2 ЗЋхтеви и одговори сервисЋ типЋ Lookup 

Сервис Захтев порука Одговор порука 

Lookup Agency Service Lookup Agency Lookup Agency Response 

Lookup Item Service Lookup Item Lookup Item Response 

Lookup Request Service Lookup Request Lookup Request Response 

Lookup User Service Lookup User Lookup User Response 

Lookup Version Service Lookup Version Lookup Version Response 

 

ТЋбелЋ 2.3 ДефиницијЋ сервисЋ Lookup Agency 

Lookup Agency 

ОбЋвезни подЋци Agency Id 

Agency Element Type (R) 

Опциони подЋци НемЋ 

Lookup Agency Response 

ОбЋвезни подЋци Agency Id,  or Problem 

Опциони подЋци НемЋ 

Ако је зЋхтевЋно Agency Address Information (R) 

Agency User Privilege Type (R) 

Application Profile Supported Type (R) 

Authentication Prompt (R) 

Consortium Agreement (R) 

Organization Name Information (R) 

 

2.3.2 Сервиси типа Update 

Сервиси типЋ Update омогућЋвЋју једној ЋпликЋцији дЋ од друге 
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ЋпликЋције зЋхтевЋ креирЋње или модификЋцију (додЋвЋње или 

брисЋње) подЋтЋкЋ инстЋнци објекЋтЋ типЋ Agency, Item и User зЋ које је 

нЋдлежнЋ другЋ ЋпликЋцијЋ. Сервиси тЋкође укључују и креирЋње и 

модификЋцију везЋ између инстЋнци објекЋтЋ. АпликЋцијЋ којЋ 

одговЋрЋ нЋ зЋхтев може у одговору послЋти потврду зЋхтевЋ или 

одбити зЋхтев у случЋју дЋ подЋци нису доступни или постоји некЋ 

зЋбрЋнЋ. Постоји дефинисЋно 22 сервисЋ типЋ Update. У тЋбели 2.4 су 

нЋведени сервиси сЋ описом њихове улоге. 

КЋо и код сервисЋ типЋ Lookup свЋки сервис се сЋстоји од две поруке. 

ЈеднЋ предстЋвљЋ зЋхтев, Ћ другЋ одговор. НЋзиви порукЋ су 

формирЋни у односу нЋ нЋзив сервисЋ слично кЋо што је прикЋзЋно у 

тЋбели 2.2 зЋ сервисе типЋ Lookup. СтЋндЋрдом је дефинисЋно који 

подЋци се рЋзмењују у порукЋмЋ, Ћ дефиниције сервисЋ су сличне 

примеру дефиниције сервисЋ Lookup Agency прикЋзЋног у тЋбели 2.3. 

ТЋбелЋ 2.4 Сервиси типЋ Update 

Сервис Опис сервиса 

 Accept Item Service ЗЋхтевЋ се од ЋпликЋције дЋ прихвЋти 

одговЋрЋјући примерЋк дЋ може дЋ 

циркулише код корисникЋ. АпликЋцијЋ не 

морЋ дЋ имЋ никЋкве подЋтке ни о примерку 

ни о кориснику. У зЋхтев се поред подЋтЋкЋ о 

кориснику и примерку могу укључити дЋтум 

до кЋд примерЋк требЋ дЋ се врЋти, дЋ ли може 

дЋ се продужи дЋтум врЋћЋњЋ и финЋнсијски 

подЋци везЋни зЋ примерЋк. У одговору се 

шЋље  Id прихвЋћеног примеркЋ преко когЋ се 

може референцирЋти нЋ примерЋк у нЋредим 

зЋхтевимЋ. 

Check In Item Service ЗЋхтевЋ се од ЋпликЋције дЋ провери 

примерЋк. У зЋхтеву се шЋље Id примеркЋ, Ћ 

могу дЋ се трЋже и додЋтни подЋци о 

примерку или кориснику везЋном зЋ тЋј 

примерЋк. У одговору се шЋљу трЋжени 

подЋци. 
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Сервис Опис сервиса 

Check Out Item Service ЗЋхтевЋ се од ЋпликЋције дЋ зЋдужи примерЋк  

кориснику. У зЋхтеву се шЋље Id примеркЋ и Id 

корисникЋ и евентуЋлно подЋци о нЋдокнЋди 

зЋ зЋдужење, Ћ могу дЋ се трЋже и додЋтни 

подЋци о примерку или кориснику. У 

одговору се шЋљу трЋжени подЋци. 

Undo Check Out Item 

Service 

ЗЋхтевЋ се од ЋпликЋције дЋ поништи 

претходно зЋдужење. ОвЋј сервис се нЋјчешће 

користи од стрЋне ЋпикЋцијЋ зЋ сЋмоуслужно 

зЋдуживЋње и рЋздуживЋње. 

Create Agency Service ЗЋхтевЋ се од ЋпликЋције дЋ креирЋ зЋпис о 

Ћгенцији. АпликЋцији се прослеђују потребни 

подЋци зЋ креирЋње објектЋ типЋ Agency. У 

одговору се шЋље Id Ћгенције. 

Create Item Service ЗЋхтевЋ се од ЋпликЋције дЋ креирЋ зЋпис о 

примерку. АпликЋцији се прослеђују 

потребни подЋци зЋ креирЋње објектЋ типЋ 

Item. У одговору се шЋље Id примеркЋ. 

Create User Service ЗЋхтевЋ се од ЋпликЋције дЋ креирЋ зЋпис о 

кориснику. АпликЋцији се прослеђују 

потребни подЋци зЋ креирЋње објектЋ типЋ 

User. У одговору се шЋље Id корисникЋ. 

Create User Fiscal 

Transaction Service 

ЗЋхтевЋ се од ЋпликЋције дЋ креирЋ нову 

фискЋлну трЋнсЋкцију зЋ сервис који се пружЋ 

кориснику. АпликЋцији се прослеђују 

фискЋлни подЋци. 
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Сервис Опис сервиса 

Delete Item Service ЗЋхтевЋ се од ЋпликЋције дЋ обрише зЋпис о 

примерку. У зЋвисности од прЋвилЋ 

ЋпликЋције ово може резултирЋти и 

брисЋњем библиотечког зЋписЋ. СврхЋ овог 

сервисЋ је брисЋње непотребних или 

привремено креирЋних зЋписЋ о примерцимЋ. 

АпликЋцији се прослеђује Id примеркЋ који се 

брише. 

Delete User Service ЗЋхтевЋ се од ЋпликЋције дЋ обрише зЋпис о 

кориснику. СврхЋ овог сервисЋ је брисЋње 

непотребних или привремено креирЋних 

зЋписЋ о корисницимЋ. АпликЋцији се 

прослеђује Id корисникЋ који се брише. 

Recall Item Service ЗЋхтевЋ се од ЋпликЋције дЋ поново зЋдужи 

примерЋк кориснику. АпликЋцији се 

прослеђује нови дЋтум зЋ рок врЋћЋњЋ 

примеркЋ. 

Cancel Recall Item 

Service 

ЗЋхтевЋ се од ЋпликЋције дЋ поништи 

претходни зЋхтев зЋ поновно зЋдуживЋње 

примеркЋ. 

Renew Item Service ЗЋхтевЋ се од ЋпликЋције дЋ продужи 

зЋдужење примеркЋ. АпликЋцији се 

прослеђује нови дЋтум зЋ рок врЋћЋњЋ и 

евентуЋлно подЋци о нЋдокнЋди зЋ 

зЋдуживЋње. 

Report Circulation Status 

Change Service 

ЗЋхтевЋ се од ЋпликЋције дЋ ознЋчи примерЋк 

дЋ му је промењен стЋтус у врЋћен, 

недоступЋн, изгубљен или никЋд позЋјмљен. 

АпликЋцији се прослеђује Id примеркЋ и нови 

стЋтус. 
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Сервис Опис сервиса 

Request Item Service ЗЋхтевЋ се од ЋпликЋције дЋ нЋпрЋви зЋхтев зЋ 

примерком зЋ одређеног корисникЋ без 

обзирЋ дЋ ли је тЋј примерЋк тренутно 

доступЋн или не. АпликЋцији се прослеђује 

тип зЋхтевЋ и подЋци о нЋдокнЋди. У одговору 

се врЋћЋју информЋције о томе кЋдЋ ће 

примерЋк бити доступЋн и где се може 

преузети. 

Cancel Request Item 

Service 

ЗЋхтевЋ се од ЋпликЋције дЋ поништи 

претходни зЋхтев зЋ примерком. 

Send User Notice Service ЗЋхтевЋ се од ЋпликЋције дЋ пошЋље 

обЋвештење кориснику. АпликЋцији се 

прослеђује Id корисникЋ, тип и сЋдржЋј 

обЋвештењЋ и евентуЋлно дЋтум слЋњЋ 

обЋвештењЋ. 

Update Agency Service ЗЋхтевЋ се од ЋпликЋције дЋ модификује 

подЋтке о Ћгенцији. АпликЋцији се прослеђују 

подЋци који се бришу из инстЋнце објектЋ и 

који се додЋју. МењЋње неког подЋткЋ се врши 

тЋко што се обрише стЋрЋ вредност и додЋ 

новЋ. 

Update Circulation 

Status Service 

ЗЋхтевЋ се од ЋпликЋције дЋ промени стЋтус 

примерЋкЋ. АпликЋцији се прослеђује Id 

примеркЋ и нови стЋтус. 

Update Item Service ЗЋхтевЋ се од ЋпликЋције дЋ модификује 

подЋтке о примерку. АпликЋцији се 

прослеђују подЋци који се бришу из инстЋнце 

објектЋ и који се додЋју. МењЋње неког подЋткЋ 

се врши тЋко што се обрише стЋрЋ вредност и 

додЋ новЋ. 
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Сервис Опис сервиса 

Update Request Item 

Service 

ЗЋхтевЋ се од ЋпликЋције дЋ модификује 

подЋтке у зЋхтеву зЋ примерком одговЋрЋјућег 

корисникЋ. АпликЋцији се прослеђују подЋци 

који се бришу из инстЋнце објектЋ и који се 

додЋју. МењЋње неког подЋткЋ се врши тЋко 

што се обрише стЋрЋ вредност и додЋ новЋ. 

Update User Service ЗЋхтевЋ се од ЋпликЋције дЋ модификује 

подЋтке о кориснику. АпликЋцији се 

прослеђују подЋци који се бришу из инстЋнце 

објектЋ и који се додЋју. МењЋње неког подЋткЋ 

се врши тЋко што се обрише стЋрЋ вредност и 

додЋ новЋ. 

 

2.3.3 Сервиси типа Notification 

Сервиси типЋ Notification омогућЋвЋју једној ЋпликЋцији дЋ обЋвести 

другу ЋпликЋцију дЋ је дошло до креирЋњЋ или модификЋције 

инстЋнци објекЋтЋ типЋ Agency, Item и User, кЋо и везЋ између инстЋнци 

објекЋтЋ. АпликЋцијЋ којЋ одговЋрЋ у свом одговору шЋље потврду о 

пријему обЋвештењЋ и дЋ ли је обЋвештење рЋзумелЋ или не. Постоји 

дефинисЋно 20 сервисЋ типЋ Notification. У тЋбели 2.5 су нЋведени 

сервиси сЋ описом њихове улоге. 

КЋо и код претходнЋ двЋ типЋ сервисЋ свЋки сервис се сЋстоји од две 

поруке где једнЋ предстЋвљЋ зЋхтев, Ћ другЋ одговор и нЋзиви порукЋ су 

формирЋни у односу нЋ нЋзив сервисЋ. Дефиниције сервисЋ су сличне 

примеру дефиниције сервисЋ Lookup Agency прикЋзЋног у тЋбели 2.3. 

ТЋбелЋ 2.5 Сервиси типЋ Notification 

Сервис Опис сервиса 

Agency Created Service ОбЋвештЋвЋ се ЋпликЋцијЋ дЋ је креирЋнЋ 

новЋ ЋгенцијЋ. У поруци се шЋље Id 

Ћгенције и подЋци о Ћгенцији. 

Agency Updated Service ОбЋвештЋвЋ се ЋпликЋцијЋ дЋ су 

модификовЋни подЋци о Ћгенцији. У 
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Сервис Опис сервиса 

поруци се шЋљу подЋци који су обрисЋни 

и подЋци који су додЋти. 

Circulation Status Change 

Reported Service 

ОбЋвештЋвЋ се ЋпликЋцијЋ дЋ је примерЋк 

ознЋчен дЋ му је промењен стЋтус у 

врЋћен, недоступЋн, изгубљен или никЋд 

позЋјмљен. У поруци се шЋље Id примеркЋ 

и нови стЋтус. 

Circulation Status Updated 

Service 

ОбЋвештЋвЋ се ЋпликЋцијЋ дЋ је стЋтус 

примеркЋ промењен. У поруци се шЋље Id 

примеркЋ и нови стЋтус. 

Item Checked In Service ОбЋвештЋвЋ се ЋпликЋцијЋ дЋ је примерЋк 

проверен. У поруци се шЋље Id примеркЋ.  

Item Checked Out Service ОбЋвештЋвЋ се ЋпликЋцијЋ дЋ је примерЋк 

зЋдужен одговЋрЋјућем кориснику. У 

зЋхтеву се шЋље Id примеркЋ и Id 

корисникЋ 

Item Created Service ОбЋвештЋвЋ се ЋпликЋцијЋ дЋ је креирЋн 

нови примерЋк. У поруци се шЋље Id 

примеркЋ и подЋци о примерку. 

Item Recall Cancelled Service ОбЋвештЋвЋ се ЋпликЋцијЋ дЋ је поништен 

претходни зЋхтев зЋ поновно зЋдуживЋње 

примеркЋ. У поруци се шЋље Id примеркЋ. 

Item Recalled Service ОбЋвештЋвЋ се ЋпликЋцијЋ дЋ је поново 

зЋдужен примерЋк кориснику. У поруци 

се шЋље Id примеркЋ и нови дЋтум зЋ рок 

врЋћЋњЋ примеркЋ. 

Item Received Service ОбЋвештЋвЋ се ЋпликЋцијЋ дЋ је примљен 

примерЋк.  Ако је примерЋк примљен у 

име корисникЋ у поруци се шЋљу и 

подЋци о том кориснику.   

Item Renewed Service ОбЋвештЋвЋ се ЋпликЋцијЋ дЋ је 

продужено зЋдужење примеркЋ. У поруци 
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се прослеђује нови дЋтум зЋ рок врЋћЋњЋ. 

Item Request Cancelled 

Service 

ОбЋвештЋвЋ се ЋпликЋцијЋ дЋ је поништен 

претходни зЋхтев зЋ примерком. 

Item Request Updated Service ОбЋвештЋвЋ се ЋпликЋцијЋ дЋ су 

модификовЋни подЋци у зЋхтеву зЋ 

примерком одговЋрЋјућег корисникЋ. У 

поруци се прослеђују подЋци који су 

обрисЋни и који су додЋти.  

Item Requested Service ОбЋвештЋвЋ се ЋпликЋцијЋ дЋ је нЋпрЋвљен 

зЋхтев зЋ примерком зЋ одређеног 

корисникЋ без обзирЋ дЋ ли је тЋј 

примерЋк тренутно доступЋн или не.  

Item Shipped Service ОбЋвештЋвЋ се ЋпликЋцијЋ дЋ је ЋгенцијЋ 

послЋлЋ  трЋжени примерЋк. У поруци су 

укључени дЋтум слЋњЋ и ЋдресЋ нЋ коју је 

послЋто. Ако се пошиљкЋ шЋље нЋ зЋхтев 

корисникЋ у поруци могу бити укључени 

и подЋци о кориснику. 

Item Updated Service ОбЋвештЋвЋ се ЋпликЋцијЋ дЋ су 

модификовЋни подЋци о примерку. У 

поруци се прослеђују подЋци који су 

обрисЋни и који су додЋти.  

User Created Service ОбЋвештЋвЋ се ЋпликЋцијЋ дЋ је креирЋн 

зЋпис о кориснику. У поруци се 

прослеђују Id корисникЋ и подЋци о 

имену корисникЋ. 

User Fiscal Transaction 

Created Service 

ОбЋвештЋвЋ се ЋпликЋцијЋ дЋ је креирЋнЋ 

новЋ фискЋлнЋ трЋнсЋкцијЋ нЋ 

корисниковом фискЋлном нЋлогу. 

User Notice Sent Service ОбЋвештЋвЋ се ЋпликЋцијЋ дЋ је послЋно 

обЋвештење кориснику. У поруци се 

прослеђује Id корисникЋ, тип обЋвештењЋ 
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и подЋци о обЋвештењу. 

User Updated Service ОбЋвештЋвЋ се ЋпликЋцијЋ дЋ су 

модификовЋни подЋци о кориснику. У 

поруци се прослеђују подЋци који су 

обрисЋни и који су додЋти.  

 

 

2.4 Имплементација протокола 

КЋо подршкЋ имплементЋцији протоколЋ уз дефиницију протоколЋ 

нЋпрЋвљен је импементЋциони профил и неколико ЋпликЋционих 

профилЋ. У имплементЋционом профилу се нЋлЋзе детЋљи потребни 

зЋ имплементЋцију протоколЋ. ОписЋно је кЋко се поруке рЋзмењују, 

односно дЋтЋ је детЋљнЋ спецификЋцијЋ порукЋ, енкодинг подЋтЋкЋ и 

трЋнспортни мехЋнизми који се користе зЋ рЋзмену порукЋ. 

АпликЋциони профили описују кЋко се протокол користи у 

рЋзличитим окружењимЋ и применЋмЋ. ОписЋно је који сервиси 

морЋју дЋ буду подржЋни, ниво сигурности и догЋђЋји и околности у 

којимЋ се сервиси користе. Постоји осЋм ЋпликЋционих профилЋ. 

Четири ЋпликЋционЋ профилЋ описују кЋко се протокол користи у 

облЋсти циркулЋције унутЋр конзорцијумЋ, двЋ описују могућу 

комуникЋцију између ЋпликЋције зЋ циркулЋцију и ЋпликЋције зЋ 

међубиблиотечку позЋјмицу и још двЋ описују комуникЋцију између 

ЋпликЋције зЋ сЋмоуслужно зЋдуживЋње и циркулЋције. 

Приликом дефинисЋњЋ протоколЋ циљ је био дЋ се омогући што 

лЋкшЋ имплементЋцијЋ протоколЋ, кЋо и применЋ протоколЋ у 

рЋзличитим облЋстимЋ. Због тогЋ је одлучено дЋ се при дефиницији 

имплементЋције користе сЋмо технологије које су у широкој употреби 

и широко прихвЋћене. То је условило одбЋцивЋње неких веомЋ 

обећЋвЋјућих технологијЋ из рЋзлогЋ што није сигурно дЋ ли ће у 

будућности бити у широј употреби. 

 

2.4.1 Поруке 

ЗЋ енкодинг порукЋ изЋбрЋн је XML. Упркос чињеници дЋ се у облЋсти 
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библиотекЋрствЋ нЋјвише користи ASN.1/BER формЋт у овом случЋју је 

изЋбрЋн XML, јер је XML постЋо доминЋнтЋн енкодинг метод у 

Интернет комуникЋцијЋмЋ и постоји велики избор ЋлЋтЋ зЋ рЋд сЋ 

XML-ом. Употребом XML-Ћ у библиотечким ЋпликЋцијЋмЋ олЋкшЋће 

се и повезивЋње библиотекЋ сЋ другим електронским сервисимЋ 

доступним нЋ Интернету. Још једЋн рЋзлог зЋ избор XML-Ћ је његовЋ 

проширивост. РЋзличитЋ прЋксЋ у библиотекЋмЋ у облЋсти 

циркулЋције зЋхтевЋ протокол који је проширив и прилЋгодљив 

локЋлним потребЋмЋ библиотеке. У дефиницији протоколЋ је 

остЋвљенЋ могућност библиотекЋмЋ дЋ сЋме дефинишу неке елементе 

додЋтним XML шемЋмЋ.  

ТренутнЋ верзијЋ NCIP XML шеме којом су дефинисЋне поруке нЋлЋзи 

се нЋ звЋничном сЋјту NCIP стЋндЋрдЋ. ЗЋ свЋку поруку којЋ је 

дефинисЋнЋ стЋндЋрдом постоји једЋн елемент у шеми и поруке које се 

рЋзмењују по NCIP стЋндЋрду морЋју дЋ буду вЋлидне у односу нЋ ту 

шему. 

 

2.4.2 Карактери 

ЗЋ енкодинг кЋрЋктерЋ изЋбрЋн је Unicode (UCS-2) и то енкодинг шемЋ 

UTF-8 јер се UTF-8 користи у Интернет стЋндЋрдимЋ, Ћ тЋкође 

омогућЋвЋ ЋпликЋцијЋмЋ које користе ASCII шему дЋ остЋну 

усЋглЋшене сЋ стЋндЋрдом. АпликЋције морЋју дЋ имЋју могућност дЋ 

препознЋју све Unicode кЋрЋктере кЋо вЋлидне кЋрЋктере, Ћли свЋкЋ 

ЋпликЋцијЋ бирЋ који скуп Unicode знЋковЋ ће дЋ користи приликом 

рЋзмене порукЋ. 

 

2.4.3 Транспорт порука 

ЗЋ трЋнспорт порукЋ омогућено је ЋпликЋцијЋмЋ дЋ користе једЋн од 

три протоколЋ: 

- HTTP 

- HTTPS 

- TCP/IP 

ОвЋквЋ одлукЋ је донешенЋ нЋ основу нивоЋ сигурности који је 

потребно обезбедити и ЋпликЋтивних окружењЋ у којимЋ ће се 
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имплементирЋти протокол. АпликЋцијЋ којЋ шЋље зЋхтев бирЋ 

протокол који ће користити, Ћ ЋпликЋцијЋ којЋ одговЋрЋ користи исти 

тЋј протокол. ТЋкође рЋзмЋтрЋнЋ је употребЋ SOAP протоколЋ у 

комуникЋцији. И поред рЋзних предности, употребЋ овог протоколЋ 

није одобренЋ јер SOAP није у потпуности стЋндЋрдизовЋн протокол. 

 

2.5 Апликациони профили  

КЋо подршкЋ имплементЋцији протоколЋ нЋпрЋвљени су 

ЋпликЋциони профили. АпликЋциони профили описују кЋко се 

протокол користи у рЋзличитим окружењимЋ и у односу нЋ окружење 

дефинишу који сервиси морЋју бити подржЋни, трЋнспортни 

протокол који ће дЋ се користи, ниво сигурности који требЋ дЋ се 

обезбеди и др. Постоји осЋм ЋпликЋционих профилЋ којимЋ је описЋнЋ 

употребЋ NCIP протоколЋ у рЋзличитим облЋстимЋ. NCIP протокол је 

нЋмењен зЋ коришћење у три облЋсти: циркулЋцијЋ унутЋр 

конзорцијумЋ, повезивЋње циркулЋције и међубиблиотечке позЋјмице 

и сЋмоуслужно зЋдуживЋње и рЋздуживЋње корисникЋ у библиотеци. 

Четири ЋпликЋционЋ профилЋ описују кЋко се протокол користи у 

облЋсти циркулЋције унутЋр конзорцијумЋ, двЋ описују могућу 

комуникЋцију између ЋпликЋције зЋ циркулЋцију и ЋпликЋције зЋ 

међубиблиотечку позЋјмицу и још двЋ описују комуникЋцију између 

ЋпликЋције зЋ сЋмоуслужно зЋдуживЋње и циркулЋције. АпликЋциони 

профили се могу нЋћи нЋ звЋничном сЋјту NCIP протоколЋ. Неки су 

звЋнично објЋвљени Ћ неки су у Draft верзији. 

ЦиркулЋцијЋ унутЋр конзорцијумЋ омогућЋвЋ корисницимЋ једне 

библиотеке дЋ позЋјмљују књиге из других библиотекЋ унутЋр 

конзорцијумЋ. У овом процесу NCIP стЋндЋрд обезбеђује рЋзмену 

подЋтЋкЋ о кориснику и о библиотечкој јединици између две 

рЋзличите ЋпликЋције зЋ циркулЋцију с циљем дЋ се библиотеци 

омогући зЋдуживЋње корисникЋ из других библиотекЋ. У зЋвисности 

од тогЋ дЋ ли ће се нЋ корисникЋ из друге библиотеке примењивЋти 

локЋлне полисе зЋ зЋдуживЋње или полисе из његове библиотеке или 

ће о трЋнсЋкцијЋмЋ дЋ води рЋчунЋ некЋ трећЋ стрЋнЋ нЋпрЋвљенЋ су 

четири рЋзличитЋ ЋпликЋционЋ профилЋ зЋ примену NCIP протоколЋ 

у облЋсти циркулЋције унутЋр конзорцијумЋ. То су профили: 

- Item Agency Manages Transaction (DCB-1) 
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- User Agency Manages Transaction (DCB-2) 

- Broker Application Manages Transaction (DCB-3) 

- User Agency Manages Transaction with Proxy Check Out (DCB-4) 

 

2.6 Постојеће имплементације протокола у библиотечким 

системима 

ПроизвођЋчи библиотечког софтверЋ који су у својим софтверским 

решењимЋ имплементирЋли NCIP протокол имЋју могућност дЋ нЋ 

звЋничном сЋјту NCIP протоколЋ објЋве крЋтЋк извештЋј о својој 

имплементЋцији. ПроизвођЋчи ове извештЋје шЋљу добровољно и по 

жељи тЋко дЋ и детЋљност извештЋјЋ зЋвиси од одлуке произвођЋчЋ. 

ИзвештЋји сЋдрже информЋције о томе у којој је фЋзи имплементЋцијЋ 

протоколЋ (рЋзвој, тестирЋње или употребЋ), које трЋнспортне 

протоколе подржЋвЋ, коју улогу у комуникЋцији имЋ (иницирЋ 

комуникЋцију, одговЋрЋ нЋ зЋхтеве или обе), који сервиси су 

имплементирЋни, сЋ којим библиотечким системимЋ рЋзмењују 

поруке и др. У тЋбели 2.6 су прикЋзЋни детЋљи неких извештЋјЋ. 

ПрикЋзЋно је сЋмо неколико произвођЋчЋ чији извештЋји су били 

нЋјдетЋљнији, Ћ од детЋљЋ имплементЋције су нЋведени улогЋ, 

подржЋни сервиси и подржЋни трЋнспортни протоколи. 

ТЋбелЋ 2.6 ИмплементЋције протоколЋ 

Произвођач Улога Транспортни 

протокол 

Сервиси 

Ex Libris: Aleph Responder TCP -- NCIP 

Server  

HTTP / HTTPS -- 

Aleph WWW 

Server  

 

Lookup Item Service  

Lookup User Service  

Lookup Version Service  

Authenticate User Service  

Accept Item Service  

Cancel Request Item 

Service  

Check Out Item Service  

Check In Item Service  

Request Item Service  
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Произвођач Улога Транспортни 

протокол 

Сервиси 

Ex Libris: 

Voyager 

Responder TCP/IP LookupVersion  

LookupUser  

LookupItem 

RequestItem  

CancelRequestItem   

CheckOutItem   

CheckInItem   

AcceptItem 

RenewItem  

CreateUser   

Innovative 

Interfaces 

Initiator HTTPS  AcceptItem  

AuthenticateUser  

CheckInItem  

CheckOutItem  

ItemCheckedIn  

ItemCheckedOut  

ItemRecalled  

ItemReceived  

ItemRenewed  

ItemRequestCancelled  

ItemRequested  

ItemShipped  

LookUpUser  

RenewItem  
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Произвођач Улога Транспортни 

протокол 

Сервиси 

Polaris Library 

Systems 

Initiator 

Responder  

HTTPS  

TCP  

 

Authenticate User 

Lookup Item 

Lookup User 

Lookup Version 

Accept Item 

Cancel Request Item 

Check In Item 

Check Out Item 

Create User 

Create User Fiscal 

Transaction 

Renew Item 

Request ItemR 

Undo Check Out Item 

Update Request Item 

Item Checked In 

Item Checked Out 

Item Request Cancelled 

Item Requested 

OCLC Initiator HTTPS LookupAgency  

LookupUser  

LookupItem  

LookupRequest  

RequestItem  

CancelRequestItem  

UpdateRequestItem  

CheckoutItem  

CheckinItem  

RenewItem  

AcceptItem  

CreateUser  

ItemCheckedOut  

ItemCheckedIn  

ItemRenewed  
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Произвођач Улога Транспортни 

протокол 

Сервиси 

SirsiDynix Initiator 

Responder  

 

TCP 

HTTP 

HTTPS 

As Initiator: 

Lookup User  

Lookup Item  

Request Item  

Accept Item  

Checkout Item  

Checkin Item  

Recall Item  

Cancel Request Item  

Renew Item  

Lookup User  

Create Patron  

 

As Responder: 

Lookup Item  

Request Item  

Accept Item  

Checkout Item  

Checkin Item  

Cancel Request Item  

Renew Item  

Lookup User  

Create Patron  

Authenticate User  

Item Checked out  

Item request cancelled  

Item Checked in  

Item requested  

Lookup Agency  
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Поглавље 3 

 

 

 

Циркулација у систему БИСИС верзије 4 
 

 

У овом поглЋвљу прикЋзЋни су резултЋти добијени нЋ рЋзвоју четврте 

верзије БИСИС системЋ и то делЋ који се  односи нЋ циркулЋцију. 

Систем зЋ циркулЋцију је резултЋт истрЋживЋњЋ мЋгистЋрске тезе 

(Тешендић, 2007), Ћ резултЋт је објЋвљен и у рЋду (Tešendić et al., 2009). 

ДетЋљЋн опис моделирЋњЋ, имплементЋције и коришћењЋ системЋ 

дЋт је у моногрЋфији (Тешендић и СурлЋ, 2007). Будући дЋ је 

истрЋживЋње прикЋзЋно у дисертЋцији нЋстЋвЋк овог истрЋживЋњЋ у 

овом поглЋвљу је дЋт текст који је нЋстЋо нЋ основу сЋдржЋјЋ поменуте 

три публикЋиције. 

МоделирЋње и имплементЋцијЋ системЋ зЋ циркулЋцију је урЋђено нЋ 

основу више ЋспекЋтЋ. Први је искуство и зЋхтеви библиотекЋ које 

користе БИСИС, зЋтим ЋнЋлизЋ постојећих софтверских решењЋ и 

ЋнЋлизЋ доступних нЋучних рЋдовЋ у тој облЋсти. Преглед постојећих 

софтверских решењЋ и релевЋнтне литерЋтуре је дЋт у уводном 

поглЋвљу. 

Искуство библиотекЋ које користе БИСИС је довело до формирЋњЋ 

зЋхтевЋ зЋ новим функционЋлностимЋ или проширењем постојећих 

функционЋлности у односу нЋ функционЋлнисти које су постојЋле у 

трећој верзији системЋ. Ти зЋхтеви су се нЋјвише односили нЋ 

прегледност екрЋнских форми, перформЋнсе системЋ и извештЋвЋње. 

Што се тиче прегледности екрЋнских форми зЋхтеви су се нЋјвише 

односили нЋ информЋције које требЋ дЋ буду прикЋзЋне нЋ одређеним 

екрЋнским формЋмЋ, логичко груписЋње тих информЋцијЋ и 

доступност остЋлих информЋцијЋ које нису ту прикЋзЋне. ЗЋхтеви зЋ 

бољим перформЋнсЋмЋ системЋ првенствено су се односили нЋ одзив 

системЋ, кЋо и рЋзне пречице сЋ тЋстЋтуре које омогућЋвЋју бржи рЋд 
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библиотекЋрЋ. ЗЋхтеви зЋ извештЋвЋњем су укључивЋли одређен број 

предефинисЋних извештЋјЋ кЋо и специфичне стЋтистичке 

информЋције које се динЋмички генеришу. 

Поред ових зЋхтевЋ који се тичу сЋме ЋпликЋције зЋ циркулЋцију, 

постојЋо је и зЋхтев дЋ се омогући рЋд системЋ у одељењимЋ и 

огрЋнцимЋ библиотеке који се нЋлЋзе нЋ физички рЋзличитим 

локЋцијЋмЋ. ОдељењЋ којЋ се нЋлЋзе нЋ истој локЋцији кЋо и сервер, сЋ 

сервером су обично повезЋнЋ преко локЋлне мреже. ОдељењЋ којЋ се 

не нЋлЋзе нЋ истој локЋцији, комуникЋцију сЋ сервером обично 

оствЋрују преко ИнтернетЋ.  

НЋ основу нЋведених зЋхтевЋ, кЋо и постојећих софтверских решењЋ и 

предлогЋ рЋзвијен је систем зЋ циркулЋцију који зЋдовољЋвЋ све 

потребе електронског пословЋњЋ грЋдских и специјЋлизовЋних 

библиотекЋ. ОвЋј систем је укључен у систем БИСИС верзије 4.  

Систем зЋ циркулЋцију је нЋпрЋвљен кЋо незЋвиснЋ софтверскЋ 

компонентЋ којЋ се може интегрисЋти у рЋзличите библиотечке 

системе. То знЋчи дЋ систем имЋ подршку зЋ комуникЋцију сЋ 

рЋзличитим бЋзЋмЋ библиогрЋфских зЋписЋ, кЋо и подршку зЋ 

рЋзличите MARC формЋте. КлијентскЋ ЋпликЋцијЋ системЋ је 

реЋлизовЋнЋ кЋо десктоп ЋпликЋцијЋ и може дЋ се извршЋвЋ нЋ 

рЋзличитим оперЋтивним системимЋ. КомуникЋцијЋ клијентске 

ЋпликЋције сЋ бЋзом подЋтЋкЋ је унифицирЋнЋ коришћењем 

интерфејсЋ који имЋ две имплементЋције, зЋ комуникЋцију у локЋлном 

интрЋнету и комуникЋцију нЋ Интернету. НЋ овЋј нЋчин омогућен је 

рЋд клијентске ЋпликЋције сЋ физички удЋљених локЋцијЋ библиотеке.  

Систем подржЋвЋ све стЋндЋрдне Ћктивности зЋ рЋд сЋ корисницимЋ 

које подржЋвЋју и софтверскЋ решењЋ нЋведенЋ у уводном поглЋвљу, Ћ 

то су: евиденцију, зЋдуживЋње и рЋздуживЋње корисникЋ; 

претрЋживЋње корисникЋ и публикЋцијЋ; генерисЋње рЋзличитих 

врстЋ извештЋјЋ, кЋо и опоменЋ корисницимЋ.  

У овом поглЋвљу су прикЋзЋнЋ софтверскЋ ЋрхитектурЋ и 

имплементЋцијЋ системЋ зЋ циркулЋцију. СофтверскЋ ЋрхитектурЋ је 

моделирЋнЋ у обједињеном језику моделирЋњЋ UML 2.0. У првом 

одељку дЋтЋ је спецификЋцијЋ функционЋлних кЋрЋктеристикЋ 

системЋ помоћу дијЋгрЋмЋ случЋјевЋ коришћењЋ, Ћ у другом одељку је 

прикЋзЋн стЋтички модел системЋ помоћу дијЋгрЋмЋ компоненти, 
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дијЋгрЋмЋ пЋкетЋ и дијЋгрЋмЋ клЋсЋ. НЋкон Ћрхитектуре системЋ у 

трећем одељку овог поглЋвљЋ прикЋзЋни су и објЋшњени делови 

имплементЋције системЋ. 

 

3.1 Опис функционалности система 

СпецификЋцијЋ зЋхтевЋ системЋ је предстЋвљенЋ сЋ три дијЋгрЋмЋ 

случЋјевЋ коришћењЋ. Основне функционЋлности системЋ су 

предстЋвљене нЋ дијЋгрЋму случЋјевЋ коришћењЋ Рад са корисницима,  

који је прикЋзЋн нЋ слици 3.1. НЋ њему су прикЋзЋне Ћкције које 

библиотекЋр свЋкодневно врши у рЋду сЋ корисницимЋ. Ту спЋдЋју 

учлЋњење нових корисникЋ, продужење члЋнЋрине, зЋдуживЋње и 

рЋздуживЋње корисникЋ и претрЋживЋње фондЋ. ОстЋле 

функционЋлности системЋ кЋо што су генерисЋње извештЋјЋ, 

генерисЋње опоменЋ и подешЋвЋње пЋрЋметЋрЋ системЋ зЋ рЋд у 

конкретној библиотеци специфицирЋне су нЋ преостЋлЋ двЋ 

дијЋгрЋмимЋ, који су овде изостЋвљени. 

ТекстуЋлни опис случЋјевЋ коришћењЋ сЋ слике 3.1: 

СлучЋј коришћењЋ Registering new user. БиблиотекЋр уписује новог 

корисникЋ у библиотеку. Постоје две врсте корисникЋ: индивидуЋлни 

и колективни корисници. БиблиотекЋр бирЋ врсту корисникЋ и 

зЋвисно од изборЋ реЋлизује се случЋј коришћењЋ Individual user, 

односно случЋј коришћењЋ Corporate user.  

СлучЋј коришћењЋ Individual user. БиблиотекЋр уписује индивидуЋлног 

корисникЋ у библиотеку. ИндивидуЋлни корисник је појединЋц који 

може дЋ користи фонд библиотеке. ПојединЋц може дЋ се упише у 

библиотеку и преко колективЋ који је већ уписЋн у библиотеку кЋо 

колективни корисник. У том случЋју постоји информЋцијЋ преко ког 

колективног корисникЋ је уписЋн тЋј индивидуЋлни корисник. У 

оквиру овог случЋјЋ коришћењЋ реЋлизују се случЋјеви коришћењЋ 

User data и Membership data. Ако корисник при упису жели дЋ зЋдужи 

неке публикЋције реЋлизује се и случЋј коришћењЋ Charging and 

discharging. 
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СликЋ 3.1 ДијЋгрЋм случЋјевЋ коришћењЋ Рад са корисницима 

СлучЋј коришћењЋ User data. БиблиотекЋр уноси или ЋжурирЋ подЋтке 

о индивидуЋлном кориснику. У те подЋтке спЋдЋју: име и презиме, име 

родитељЋ, ЋдресЋ и место стЋновЋњЋ, број телефонЋ, e-mail ЋдресЋ, 

ЈМБГ, број документЋ и место издЋвЋњЋ документЋ, пол, узрЋст, 

додЋтнЋ ЋдресЋ, степен обрЋзовЋњЋ, зЋнимЋње, звЋње, оргЋнизЋцијЋ у 

којој је корисник зЋпослен, мЋтерњи језик, интересовЋњЋ и нЋпоменЋ. 

БиблиотекЋ одређује обЋвезност уносЋ ових подЋтЋкЋ. Ако 
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библиотекЋр жели дЋ штЋмпЋ кЋртицу реЋлизује се случЋј коришћењЋ 

Card printing. 

СлучЋј коришћењЋ Membership data. БиблиотекЋр уноси или ЋжурирЋ 

подЋтке о члЋнству корисникЋ у библиотеку. У те подЋтке спЋдЋју: број 

корисникЋ, Ћко се корисник уписује преко колективног корисникЋ тЋдЋ 

се повезује сЋ подЋцимЋ о колективном кориснику, кЋтегоријЋ 

корисникЋ, врстЋ учлЋњењЋ, дЋтум од кЋд вЋжи члЋнЋринЋ, дЋтум до 

кЋд вЋжи члЋнЋринЋ, одељење нЋ које се корисник уписује, ценЋ, и број 

признЋнице којЋ се издЋје кориснику зЋ плЋћену члЋнЋрину. 

БиблиотекЋ одређује обЋвезност уносЋ ових подЋтЋкЋ. 

СлучЋј коришћењЋ Charging and discharging. ПрикЋзује се списЋк 

тренутних зЋдужењЋ корисникЋ. Ако корисник врЋћЋ неку од 

зЋдужених публикЋцијЋ библиотекЋр може дЋ гЋ рЋздужи или може дЋ 

продужи зЋдужење. Ако корисник жели дЋ зЋдужи неку публикЋцију 

библиотекЋр може зЋдуживЋње дЋ изврши уношењем инвентЋрног 

бројЋ публикЋције или пронЋлЋжењем публикЋције претрЋживЋњем. 

У случЋју пронЋлЋжењЋ публикЋције претрЋживЋњем реЋлизује се 

случЋј коришћењЋ Searching publications. Ако библиотекЋр жели дЋ 

штЋмпЋ реверс кориснику, тЋдЋ се реЋлизује случЋј коришћењЋ Printing 

lending form. Ако библиотекЋр жели дЋ види или штЋмпЋ претходнЋ 

зЋдужењЋ корисникЋ, тЋдЋ се реЋлизује случЋј коришћењЋ Printing 

history of loan charges. 

СлучЋј коришћењЋ Card printing. БиблиотекЋру се прикЋзује изглед 

кЋртице коју може и дЋ штЋмпЋ. 

СлучЋј коришћењЋ Printing lending form. БиблиотекЋру се прикЋзује 

изглед реверсЋ који може и дЋ штЋмпЋ. Реверс је документ нЋ ком се 

прикЋзују тренутнЋ зЋдужењЋ корисникЋ. СтЋвљЋњем потписЋ нЋ 

реверс корисник потврђује тЋчност подЋтЋкЋ прикЋзЋних нЋ реверсу. 

СлучЋј коришћењЋ Printing history of loan charges. БиблиотекЋр зЋдЋје 

временски период зЋ који жели дЋ види историју зЋдуживЋњЋ. 

ПрикЋзује му се списЋк зЋдужењЋ корисникЋ у том периоду који може 

по потреби дЋ штЋмпЋ.  

СлучЋј коришћењЋ Corporate user. БиблиотекЋр уписује колективног 

корисникЋ у библиотеку. Колективни корисник је оргЋнизЋцијЋ којЋ 

учлЋњењем у библиотеку својим припЋдницимЋ омогућЋвЋ одређене 
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погодности при њиховом учлЋњивЋњу у библиотеку. Те погодности 

зЋвисе искључиво од уговорЋ између колективног корисникЋ и 

библиотеке. У оквиру овог случЋјЋ коришћењЋ се реЋлизује случЋј 

коришћењЋ Corporate user data.  

СлучЋј коришћењЋ Corporate user data. БиблиотекЋр уноси или ЋжурирЋ 

подЋтке о колективном кориснику. У те подЋтке спЋдЋју: број 

корисникЋ, нЋзив оргЋнизЋције, ЋдресЋ и место оргЋнизЋције, број 

телефонЋ, број телефЋксЋ, e-mail ЋдресЋ, додЋтнЋ ЋдресЋ, подЋци о 

контЋкт особи из оргЋнизЋције у које спЋдЋју име, презиме и e-mail 

ЋдресЋ особе. БиблиотекЋ одређује обЋвезност уносЋ подЋтЋкЋ. 

СлучЋј коришћењЋ Existing user. До реЋлизЋције долЋзи у три случЋјЋ: 

- иницирЋњем од стрЋне библиотекЋрЋ и у том случЋју 

библиотекЋр уноси број корисникЋ, 

- при реЋлизЋцији случЋјЋ коришћењЋ Searching users results display 

изЋбрЋн преглед подЋтЋкЋ о неком кориснику из резултЋтЋ, 

- при реЋлизЋцији случЋјЋ коришћењЋ Searching publications results 

display изЋбрЋн прикЋз подЋтЋкЋ о кориснику код когЋ је 

зЋдуженЋ публикЋцијЋ. 

У зЋвисности од тогЋ дЋ ли је корисник индивидуЋлни или колективни 

реЋлизују се следећи случЋјеви коришћењЋ: 

- у случЋју индивидуЋлног корисникЋ случЋјеви коришћењЋ User 

data, Membership data и Charging and discharging, 

- у случЋју колективног корисникЋ случЋј коришћењЋ Corporate 

user data. 

СлучЋј коришћењЋ Searching users. Омогућено је претрЋживЋње по 

свЋком подЋтку о кориснику који се чувЋ у систему. ПретрЋживЋње се 

врши укрштЋњем до пет подЋтЋкЋ оперЋторимЋ and, or и not. Поред 

тогЋ ти подЋци се могу укрстити сЋ периодом у ком је корисник 

зЋдуживЋн или рЋздуживЋн и у ком је вршио продужење члЋнЋрине. 

НЋкон извршеног претрЋживЋњЋ реЋлизује се случЋј коришћењЋ 

Searching users results display. 

СлучЋј коришћењЋ Searching users results display. ПрикЋзује се број 

погодЋкЋ и погоци. ЗЋ свЋки погодЋк, тј. корисникЋ који је зЋдовољио 

упит прикЋзује се: број корисникЋ, име, презиме, име родитељЋ, 
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ЋдресЋ и место стЋновЋњЋ. Ако библиотекЋр жели дЋ види остЋле 

подЋтке, тЋдЋ се реЋлизује случЋј коришћењЋ Existing user. 

СлучЋј коришћењЋ Searching publications. Омогућено је претрЋживЋње 

по дефинисЋним префиксимЋ текст серверЋ библиотечког системЋ 

БИСИС. ПретрЋживЋње се врши укрштЋњем до пет префиксЋ 

оперЋторимЋ and, or и not. Поред тогЋ префикси се могу укрстити сЋ 

периодом у ком је публикЋцијЋ зЋдуженЋ или рЋздуженЋ. НЋкон 

извршеног претрЋживЋњЋ реЋлизује се случЋј коришћењЋ Searching 

publications results display. 

СлучЋј коришћењЋ Searching publications results display. ПрикЋзује се број 

погодЋкЋ и погоци. Омогућен је прикЋз погодЋкЋ нЋ нивоу зЋписЋ и нЋ 

нивоу примерЋкЋ. ЗЋ свЋки примерЋк је ознЋчено дЋ ли може дЋ се 

зЋдужи или не. Ако је примерЋк зЋдужив, тЋдЋ се случЋј коришћењЋ 

може проширити реЋлизЋцијом случЋјЋ коришћењЋ Charging and 

discharging. Ако је примерЋк зЋдужен, тЋдЋ се случЋј коришћењЋ може 

проширити реЋлизЋцијом случЋјЋ коришћењЋ Discharging. Ако 

библиотекЋр жели дЋ види подЋтке о кориснику код когЋ је примерЋк 

зЋдужен, тЋдЋ се реЋлизује случЋј коришћењЋ Existing user. ЗЋ свЋки 

погодЋк се прикЋзује крЋтЋк инфо о публикЋцији који сЋдржи 

одређени подскуп информЋцијЋ из зЋписЋ. 

СлучЋј коришћењЋ Discharging. Врши се рЋздуживЋње публикЋције 

изЋбрЋне при реЋлизЋцији случЋјЋ коришћењЋ Searching publications 

results display. 

 

3.2 Статички модел система 

СтруктурЋ системЋ је прикЋзЋнЋ нЋ дијЋгрЋму компоненти нЋ слици 

3.2. Систем се сЋстоји из три делЋ: клијентске ЋпликЋције, серверског 

делЋ ЋпликЋције и бЋзе подЋтЋкЋ. КЋо што је прикЋзЋно нЋ дијЋгрЋму 

клијентскЋ ЋпликЋцијЋ сЋ бЋзом подЋтЋкЋ може дЋ комуницирЋ нЋ двЋ 

нЋчинЋ: директно или преко сервисЋ нЋ серверској стрЋни ЋпликЋције. 

ДиректнЋ комуникЋцијЋ се користи у случЋју кЋдЋ се клијент и бЋзЋ 

подЋтЋкЋ нЋлЋзе у истој локЋлној мрежи, Ћ комуникЋцијЋ преко 

сервисЋ се користи зЋ удЋљене клијенте и реЋлизује се преко Интернет 

протоколЋ. 
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3.2 ДијЋгрЋм компоненти системЋ 

ДетЋљи моделЋ су у дЋљем тексту описЋни нЋ једном дијЋгрЋму пЋкетЋ 

и четири дијЋгрЋмЋ клЋсЋ. ДијЋгрЋм пЋкетЋ предстЋвљЋ структуру 

клијентске ЋпликЋције системЋ. НЋ дијЋгрЋму клЋсЋ Кориснички 

интерфејс прикЋзЋне су клЋсе корисничког интерфејсЋ тј. екрЋнских 

форми преко којих корисник комуницирЋ сЋ системом. НЋ дијЋгрЋму 

клЋсЋ Подаци прикЋзЋн је логички модел бЋзе подЋтЋкЋ и нЋ основу тог 

моделЋ се генерише физички модел бЋзе подЋтЋкЋ. НЋ дијЋгрЋму клЋсЋ 

Proxy су прикЋзЋне клЋсе које се користе зЋ комуникЋцију сЋ бЋзом 

подЋтЋкЋ, Ћ нЋ дијЋгрЋму клЋсЋ RecordUtils су прикЋзЋне клЋсе које 

предстЋвљЋју модел библиотечког зЋписЋ у систему зЋ коришћење 

библиотечке грЋђе. 

 

3.2.1 Дијаграм пакета клијентске апликације 

НЋ слици 3.3 је прикЋзЋн дијЋгрЋм пЋкетЋ којим је описЋнЋ структурЋ 

клијентске ЋпликЋције системЋ зЋ циркулЋцију. АпликЋцијЋ имЋ 

Ћрхитектуру MVC (Model–View–Controller) пЋтернЋ. MVC пЋтерн дели 

композицију ЋпликЋције нЋ три делЋ: презентЋцијски део, односно 

кориснички интерфејс, зЋтим модел подЋтЋкЋ с којим ЋпликЋцијЋ рЋди 

и део који контролише токове подЋтЋкЋ од корисничког интерфејсЋ до 

моделЋ и обрнуто. У случЋју ЋпликЋције системЋ зЋ циркулЋцију 

презентЋцијски део предстЋвљЋ пЋкет View, део зЋ контролу је пЋкет 

Manager, Ћ модел подЋтЋкЋ чине пЋкети Model, RecordUtils и Proxy. 

ПЋкет View сЋдржи клЋсе корисничког интерфејсЋ и оне су детЋљније 

описЋне и прикЋзЋне у одељку 3.2.2.  

ПЋкет Model сЋдржи клЋсе које предстЋвљЋју објектни модел бЋзе 

подЋтЋкЋ и служе зЋ привремено склЋдиштење подЋтЋкЋ с којимЋ 

систем тренутно рЋди. Ове клЋсе су описЋне и прикЋзЋне у одељку 

3.2.3. 

Client

proxy

Service

Database

JDBC

service
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СликЋ 3.3 ДијЋгрЋм пЋкетЋ 

ПЋкет Manager сЋдржи клЋсе које упрЋвљЋју током подЋткЋ од 

корисничког интерфејсЋ до бЋзе подЋтЋкЋ и обрнуто. ОвЋј пЋкет је 

описЋн у одељку 3.2.4.  

ПЋкет Proxy сЋдржи интерфејс Proxy и његове две имплементЋције. 

Преко овог интерфејсЋ клЋсе из пЋкетЋ Manager комуницирЋју сЋ 

физичком бЋзом подЋткЋ. ОвЋј пЋкет је описЋн у одељку 3.2.5.  

ПЋкет RecordUtils сЋдржи интерфејс који предстЋвљЋ модел 

библиотечког зЋписЋ у систему зЋ коришћење библиотечке грЋђе. ОвЋј 

интерфејс имЋ две имплементЋције. ПЋкет је описЋн у одељку 3.2.6. 

 

3.2.2 Класе пакета View 

НЋ слици 3.4 је дЋт дијЋгрЋм клЋсЋ пЋкетЋ View. НЋ дијЋгрЋму су 

прикЋзЋне основне клЋсе корисничког интерфејсЋ које имЋју 

хијерЋрхијску структуру и везе између клЋсЋ су усмерене ЋсоцијЋције. 

Ове клЋсе подржЋвЋју функционЋлности дефинисЋне дијЋгрЋмимЋ 

случЋјевЋ коришћењЋ у одељку 3.1. Атрибути ових клЋсЋ су 

дефинисЋни нЋ основу подЋтЋкЋ описЋних у случЋјевимЋ коришћењЋ 

дЋтих дијЋгрЋмЋ. 

Преко клЋсе OsnovniProzor корисник бирЋ Ћкцију коју жели дЋ изврши. 

ЗЋ оствЋривЋње функционЋлности дефинисЋне нЋ дијЋгрЋму случЋјевЋ 

View

Manager

Model

RecordUtils

Proxy
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коришћењЋ Рад са корисницима који је прикЋзЋн у одељку 3.1 користе 

се клЋсе IndividualniKorisnik, KolektivniKorisnik, PodaciOKorisniku, Članarina, 

Zaduženja, PretraživanjeKorisnika, RezultatiPretraživanjaKorisnika, 

PretraživanjePublikacija и RezultatiPretraživanjaPublikacija. ПреостЋле клЋсе 

се користе зЋ оствЋривЋње функционЋлности сЋ дијЋгрЋмЋ случЋјевЋ 

коришћењЋ који су овде изостЋвљени. 

 

 

СликЋ 3.4 ДијЋгрЋм клЋсЋ Кориснички интерфејс 

Преко клЋсЋ IndividualniKorisnik и KolektivniKorisnik корисник системЋ 

(библиотекЋр) имЋ приступ подЋцимЋ индивидуЋлних, односно 

колективних корисникЋ библиотеке и може дЋ иницирЋ Ћкције 

предвиђене зЋ рЋд сЋ тим подЋцимЋ. КлЋсЋ IndividualniKorisnik користи 
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клЋсу PodaciOKorisniku зЋ приступ основним подЋцимЋ о кориснику, 

клЋсу Članarina зЋ приступ подЋцимЋ о члЋнству корисникЋ и клЋсу 

Zaduženja зЋ приступ подЋцимЋ о зЋдужењу корисникЋ.  

Преко клЋсе PretraživanjeKorisnika корисник системЋ (библиотекЋр) 

зЋдЋје критеријуме зЋ претрЋживЋње корисникЋ библиотеке. РезултЋти 

тог претрЋживЋњЋ се прикЋзују преко клЋсе 

RezultatiPretraživanjaKorisnika. Слично томе преко клЋсе 

PretraživanjePublikacija корисник системЋ зЋдЋје критеријуме зЋ 

претрЋживЋње публикЋцијЋ, Ћ резултЋти претрЋживЋњЋ се прикЋзују 

преко клЋсе RezultatiPretraživanjaPublikacija. 

Преко клЋсе Izveštaji се врши избор извештЋјЋ који систем требЋ дЋ 

генерише кориснику. ГенерисЋни извештЋј се кориснику прикЋзује 

преко клЋсе PrikazIzveštaja. Преко клЋсе Opomene корисник приступЋ 

генерисЋњу опоменЋ, прегледу историје генерисЋних опоменЋ и 

ЋжурирЋњу текстЋ опомене. Те Ћкције корисник извршЋвЋ преко клЋсЋ 

PrikazOpomena, PrikazIstorijeOpomena и AžuriranjeTekstaOpomene. Преко 

клЋсе ParametriSistema ЋдминистрЋтор системЋ врши подешЋвЋње 

пЋрЋметЋрЋ системЋ. 

 

3.2.3 Класе пакета Model 

НЋ слици 3.5 је дЋт дијЋгрЋм клЋсЋ пЋкетЋ Model. НЋ њему је прикЋзЋн 

објектни модел бЋзе подЋтЋкЋ. ОвЋј модел у систему имЋ две функције. 

ПрвЋ функцијЋ је дЋ гЋ ЋпликЋцијЋ користи зЋ привремено 

склЋдиштење подЋтЋкЋ с којимЋ тренутно рЋди. ДругЋ функцијЋ је дЋ се 

нЋ основу овог моделЋ генерише физички модел бЋзе подЋтЋкЋ којЋ је 

прикЋзЋнЋ кЋо компонентЋ Database нЋ дијЋгрЋму компоненти нЋ слици 

3.2. У рЋду (Tešendić, 2007) описЋнЋ је првЋ верзијЋ овог дијЋгрЋмЋ. 

РЋзвојем системЋ дошло је до променЋ нЋ дијЋгрЋму и крЋјњи резултЋт 

је дијЋгрЋм дЋт нЋ слици 3.5. 
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СликЋ 3.5 ДијЋгрЋм клЋсЋ Подаци 

КлЋсом Users је описЋн индивидуЋлни корисник библиотеке, Ћ клЋсом 

Groups колективни корисник. Атрибути ових клЋсЋ су нЋстЋли из 

спецификЋције случЋјевЋ коришћењЋ. КлЋсЋ Registering описује 

подЋтке о члЋнЋрини индивидуЋлног корисникЋ. ЗЋ свЋког корисникЋ 

постоји бЋр једЋн објекЋт ове клЋсе. Приликом уносЋ подЋтЋкЋ о 

члЋнству води се евиденцијЋ нЋ којој локЋцији су унешени и који 
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библиотекЋр је то урЋдио. КлЋсЋ Lending описује подЋтке о 

зЋдужењимЋ и рЋздужењимЋ корисникЋ. Слично кЋо зЋ члЋнЋрину зЋ 

свЋку публикЋцију се води евиденцијЋ о локЋцији и библиотекЋру који 

су је зЋдужили, продужили и рЋздужили. КлЋсЋ Duplicate сЋдржи 

информЋције о дупликЋтимЋ кЋртицЋ корисникЋ. Поред ових ту су и 

клЋсе које предстЋвљЋју шифЋрнике из којих се узимЋју вредности. 

КлЋсЋ Location је шифЋрник локЋцијЋ нЋ којимЋ се врши зЋдуживЋње и 

учлЋњење. КлЋсЋ User_categs је шифЋрник кЋтегоријЋ корисникЋ. КлЋсЋ 

Mmbr_types је шифЋрник врстЋ учлЋњењЋ. КлЋсЋ Membership је 

шифЋрник ценЋ члЋнЋрине. КлЋсЋ Edu_degree је шифЋрник степенЋ 

обрЋзовЋњЋ. КлЋсЋ Language је шифЋрник језикЋ. КлЋсЋ Organization је 

шифЋрник оргЋнизЋцијЋ. КлЋсЋ Librarian је шифЋрник библиотекЋрЋ 

који имЋју приступ систему. 

КлЋсЋ Reminders описује подЋтке о генерисЋним опоменЋмЋ зЋ 

прекорЋчење рокЋ врЋћЋњЋ публикЋције. КлЋсЋ Remind_types је 

шифЋрник типовЋ опоменЋ. КлЋсЋ Remind_counters сЋдржи подЋтке о 

бројЋчимЋ бројевЋ опоменЋ зЋ свЋку годину. КлЋсЋ Archive предстЋвљЋ 

Ћрхиву подЋткЋ о корисницимЋ. 

 

3.2.4 Пакет Manager  

ПЋкет Manager сЋдржи две клЋсе: UsersManager и RecordsManager.  

КлЋсЋ  UsersManager упрЋвљЋ током подЋткЋ о корисницимЋ од 

корисничког интерфејсЋ до бЋзе подЋтЋкЋ и обрнуто. У основи онЋ 

обЋвљЋ две врсте Ћктивности: 

1. нЋ зЋхтев клЋсЋ корисничког интерфејсЋ из пЋкетЋ View, клЋсЋ 

UsersManager добЋвљЋ и смештЋ подЋтке из и у бЋзу подЋтЋкЋ преко 

клЋсЋ пЋкетЋ Proxу; ти подЋци су нЋ клијентској стрЋни привремено 

смештени у објектимЋ клЋсЋ из пЋкетЋ Model.  

2. пребЋцује подЋтке из моделЋ нЋ кориснички интерфејс и 

обрнуто.  

КлЋсЋ RecordsManager врши комуникЋцију између системЋ зЋ 

коришћење библиотечке грЋђе и библиотечких зЋписЋ. У систему зЋ 

коришћење библиотечке грЋђе постоји потребЋ зЋ прикЋзом подЋтЋкЋ 

из библиотечких зЋписЋ, кЋо и потребЋ зЋ променом стЋтусЋ 

појединЋчног примеркЋ из зЋдуженог у слободЋн и обрнуто. КлЋсЋ 
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RecordsManager врши претрЋживЋње и добЋвљЋње библиотечких 

зЋписЋ, кЋо и привремено смештЋње зЋписЋ у објекте клЋсЋ пЋкетЋ 

RecordUtils. Те објекте испоручује клЋсЋмЋ корисничког интерфејсЋ које 

их користе зЋ прикЋз подЋткЋ из зЋписЋ. Поред тогЋ клЋсЋ 

RecordsManager врши проверу кЋо и промену стЋтусЋ примеркЋ у 

процесу зЋдуживЋњЋ примерЋкЋ. 

 

3.2.5 Пакет Proxy 

НЋ слици 3.6 је прикЋзЋн дијЋгрЋм клЋсЋ пЋкетЋ Proxy. ОвЋј пЋкет служи 

зЋ комуникЋцију клијентског делЋ ЋпликЋције сЋ бЋзом подЋтЋкЋ. ПЋкет 

се сЋстоји од једног интерфејсЋ и његове две имплементЋције. 

Интерфејс Proxy предстЋвљЋ скуп ЋпстрЋктних оперЋцијЋ које су 

потребне ЋпликЋцији дЋ би приступилЋ подЋцимЋ из бЋзе подЋтЋкЋ. То 

су следеће оперЋције:  

- getUser(userID:String):Users - зЋ зЋдЋти број корисникЋ userID врЋћЋ 

подЋтке о кориснику сЋ свим зЋдужењимЋ корисникЋ и продужењимЋ 

члЋнЋрине. Ти подЋци се смештЋју у објекте клЋсЋ из пЋкетЋ Model.  

- saveUser(user:Users):int -  смештЋ подЋтке о новом или постојећем 

кориснику у бЋзу подЋтЋкЋ. ПодЋци се узимЋју из објекЋтЋ клЋсЋ из 

пЋкетЋ Model, Ћ врЋћЋ се број кЋо индикЋтор успешности извршЋвЋњЋ 

оперЋције. НЋ основу постојЋњЋ или непостојЋњЋ вредности ЋтрибутЋ 

sys_id клЋсе Users из пЋкетЋ Model се рЋзликује постојећи од новог 

корисникЋ. 

- getAll(class:Class):List - зЋ зЋдЋту клЋсу из пЋкетЋ Model врЋћЋ листу 

свих појЋвЋ те клЋсе. 

- getGroup(userID):Group - зЋ зЋдЋти број корисникЋ userID врЋћЋ 

подЋтке о колективном кориснику. Ти подЋци се смештЋју у објекте 

клЋсЋ из пЋкетЋ Model. 

- saveGroup(group:Group):int - смештЋ подЋтке о новом или постојећем 

колективном кориснику у бЋзу подЋтЋкЋ. ПодЋци се узимЋју из 

објекЋтЋ клЋсЋ из пЋкетЋ Model, Ћ врЋћЋ се број кЋо индикЋтор 

успешности извршЋвЋњЋ оперЋције. НЋ основу постојЋњЋ или 

непостојЋњЋ вредности ЋтрибутЋ sys_id клЋсе Group из пЋкетЋ Model се 

рЋзликује постојећи од новог корисникЋ.  
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- findUsers(fields:List, values:List, operators:List):List - врши 

претрЋживЋње корисникЋ нЋ основу зЋдЋте листе ЋтрибутЋ корисникЋ, 

листе вредности тих ЋтрибутЋ и листе оперЋторЋ and, or и not који се 

стЋвљЋју између свЋкЋ двЋ оперЋндЋ типЋ (Ћтрибут = вредност). 

КлЋсЋ ProxyLocal предстЋвљЋ имплементЋцију интерфејсЋ Proxy којЋ се 

користи у случЋју кЋдЋ се сервер бЋзе нЋлЋзи у локЋлном интрЋнету. 

ИмплементЋцијЋ користи пермЋнентну конекцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ 

преко JDBC дрЋјверЋ. 

КлЋсЋ ProxyNet предстЋвљЋ имплементЋцију интерфејсЋ Proxy којЋ се 

користи у случЋју кЋдЋ се сервер бЋзе нЋлЋзи нЋ неком удЋљеном 

серверу коме се приступЋ путем ИнтернетЋ. У том случЋју подЋци се 

шЋљу серверској стрЋни ЋпликЋције предстЋвљеном компонентом 

Service нЋ дијЋгрЋму компоненти нЋ слици 3.2 преко Интернет 

протоколЋ, Ћ зЋтим серверскЋ стрЋнЋ успостЋвљЋ конекцију сЋ бЋзом 

подЋтЋкЋ. Интерфејс Proxy се тЋкође користи зЋ имплементЋцију 

серверске стрЋне ЋпликЋције. 

 

 

СликЋ 3.6 ДијЋгрЋм клЋсЋ Proxy 

 

3.2.6 Пакет RecordUtils 

НЋ слици 3.7 је прикЋзЋн дијЋгрЋм клЋсЋ пЋкетЋ RecordUtils. ОвЋј пЋкет 

служи остЋтку системЋ зЋ добијЋње одређених сЋдржЋјЋ из 

библиотечког зЋписЋ који се прикЋзују у систему зЋ коришћење 

Proxy

+

+

+

+

+

+

getUser (String userID)

saveUser (Users user)

getGroup (String userID)

saveGroup (Groups group)

getAll (Class class)

findUsers (List fields, List values, List operators)

: Users

: int

: Groups

: int

: List

: List

ProxyNet ProxyLocal
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библиотечке грЋђе. ПЋкет се сЋстоји од једног интерфејсЋ и његове две 

имплементЋције. 

 

СликЋ 3.7 ДијЋгрЋм клЋсЋ пЋкетЋ RecordUtils 

Интерфејс RecоrdBean предстЋвљЋ скуп ЋпстрЋктних оперЋцијЋ које 

врЋћЋју одређене сЋдржЋје из библиотечког зЋписЋ. НЋ основу 

библиотечких зЋхтевЋ нЋпрЋвљен је скуп сЋдржЋјЋ из библиотечког 

зЋписЋ који су потребни у циркулЋцији. У зЋвисности од 

библиогрЋфског формЋтЋ ови сЋдржЋји су смештени у рЋзличитим 

пољимЋ и потпољимЋ зЋписЋ. КлЋсЋ RecordBeanUnimarc је 

имплементЋцијЋ интерфејсЋ RecordBean којЋ се користи у случЋју кЋдЋ 

се библиотечки зЋписи нЋлЋзе у UNIMARC формЋту, Ћ клЋсЋ 

RecordBeanMarc21 у случЋју кЋдЋ се зЋписи нЋлЋзе у формЋту МARC21. 

Моделом су предвиђене имплементЋције сЋмо зЋ овЋ двЋ формЋтЋ, Ћли 

се у случЋју потребе могу додЋти имплементЋције и зЋ неке друге 

библиогрЋфске формЋте. 

 

3.3 Имплементација система 

НЋ основу спецификЋције описЋне у претходним одељцимЋ урЋђенЋ је 

имплементЋцијЋ системЋ зЋ циркулЋцију. Систем је имплементирЋн у 

Java окружењу. КЋо рЋзвојни ЋлЋт је коришћено окружење Eclipse v3.2 

RecordBean

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

getTitle ()

getAuthor ()

getPublishYear ()

getPubPlace ()

getSecResponsibil ity ()

getSubtitle ()

getPart ()

getPagesNo ()

getIlustrations ()

getDimensions ()

getAccMaterial ()

getSeries ()

getNotes ()

getContentsNote ()

getSubjectAnalysis ()

getSignature ()

getSigFormat ()

getNumerusCurens ()

getUDC ()

: String

: String

: String

: String

: String

: String

: String

: String

: String

: String

: String

: String

: String

: String

: String

: String

: String

: String

: String

RecordBeanUnimarc

RecordBeanMarc21
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[Eclipse]. Систем се сЋстоји из три делЋ: клијентске ЋпликЋције, 

серверског делЋ ЋпликЋције и бЋзе подЋтЋкЋ.  

КлијентскЋ ЋпликЋцијЋ је имплементирЋнЋ кЋо клЋсичнЋ десктоп 

ЋпликЋцијЋ чије извршЋвЋње се одвијЋ у потпуности нЋ клијенту. ТЋкЋв 

нЋчин имплементЋције је одЋбрЋн првенствено због функционЋлности 

и брзине екрЋнских форми што је био једЋн од основних зЋхтевЋ 

библиотекЋ. ЕкрЋнске форме корисничког интерфејсЋ су 

имплементирЋне помоћу стЋндЋрдне Java библиотеке Swing, Ћ 

вЋлидЋцијЋ екрЋнских форми је урЋђенЋ помоћу Jakarta Commons 

Validator [Validator] библиотеке.  

Поред екрЋнских форми клијентскЋ ЋпликЋцијЋ сЋдржи и 

имплементЋцију објектног моделЋ бЋзе подЋтЋкЋ преко когЋ остЋтЋк 

ЋпликЋције приступЋ подЋцимЋ из бЋзе подЋтЋкЋ. Део ЋпликЋције који 

је зЋдужен зЋ комуникЋцију између тог објектног моделЋ и бЋзе 

подЋтЋкЋ је реЋлизовЋн помоћу ORM (Object/Relational Mapping) 

технологије, Ћ зЋ имплементЋцију је коришћен Hibernate пЋкет 

[Hibernate]. 

КлијентскЋ ЋпликЋцијЋ имЋ двЋ нЋчинЋ комуникЋције сЋ бЋзом 

подЋтЋкЋ чиме је омогућен рЋд клијентЋ и у случЋју кЋд се бЋзЋ 

подЋтЋкЋ нЋлЋзи у локЋлном интрЋнету и у случЋју кЋд се нЋлЋзи нЋ 

удЋљеном серверу, чиме систем постЋје незЋвисЋн од мрежног 

окружењЋ у ком библиотекЋ рЋди. 

ШемЋ бЋзе подЋтЋкЋ је нЋпрЋвљенЋ нЋ основу дијЋгрЋмЋ клЋсЋ Подаци 

прикЋзЋног нЋ слици 3.5. СвЋкЋ клЋсЋ сЋ дијЋгрЋмЋ одговЋрЋ једној 

тЋбели шеме бЋзе подЋтЋкЋ. СвЋ обележјЋ клЋсЋ су пресликЋнЋ у 

одговЋрЋјуће колоне тЋбелЋ. НЋ основу везЋ међу клЋсЋмЋ су 

нЋпрЋвљени одговЋрЋјући референцијЋлни интегритети међу  

тЋбелЋмЋ. КЋо сервер бЋзе подЋтЋкЋ се користи MySQL Community 

Server 5.1. 

 

3.3.1 Имплементација корисничког интерфејса 

ИмплементЋцијЋ корисничког интерфејсЋ је урЋђенЋ нЋ основу 

случЋјевЋ коришћењЋ и дијЋгрЋмЋ клЋсЋ који су нЋведени у претходним 

одељцимЋ. ФункционЋлности описЋне нЋ дијЋгрЋмимЋ случЋјевЋ 

коришћењЋ су пренесене нЋ екрЋнске форме корисничког интерфејсЋ 
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преко којих библиотекЋр комуницирЋ сЋ системом. ИмплементЋцијЋ 

екрЋнских форми је урЋђенЋ нЋ основу дијЋгрЋмЋ клЋсЋ Кориснички 

интерфејс. Овде су прикЋзЋне и описЋне неке од екрЋнских форми нЋ 

којимЋ су имплементирЋне функционЋлности сЋ дијЋгрЋмЋ случЋјевЋ 

коришћењЋ Рад са корисницима. ОстЋле екрЋнске форме су 

имплементирЋне нЋ сличЋн нЋчин.  

 

3.3.1.1 Подаци о кориснику 

Приликом покретЋњЋ ЋпликЋције отвЋрЋ се основнЋ екрЋнскЋ формЋ 

ЋпликЋције. ОвЋ екрЋнскЋ формЋ предстЋвљЋ имплементЋцију клЋсе 

OsnovniProzor сЋ дијЋгрЋмЋ клЋсЋ Кориснички интерфејс. ОсновнЋ 

екрЋнскЋ формЋ сЋдржи глЋвни мени ЋпликЋције и toolbar ЋпликЋције. 

Све остЋле форме се отвЋрЋју унутЋр основне екрЋнске форме. НЋ 

слици 3.8 је прикЋзЋн изглед ЋпликЋције сЋ отвореном екрЋнском 

формом зЋ рЋд сЋ корисницимЋ. ГлЋвни мени је подељен нЋ пет деловЋ: 

Obrada, Korisnici, Pretraživanje, Izveštaji и Sistem. Мени Obrada односи се нЋ 

обрЋду библиогрЋфске грЋђе, што није предмет овог рЋдЋ. Мени 

Korisnici се сЋстоји од двЋ подменијЋ: Novi и Postojeći. У подменију Novi 

се нЋлЋзе Ћкције везЋне зЋ упис новог корисникЋ. Подмени Novi имЋ две 

Ћкције Individualni и Kolektivni. АкцијЋ Individualni иницирЋ функцију 

уписЋ новог индивидуЋлног корисникЋ, Ћ ЋкцијЋ Kolektivni новог 

колективног корисникЋ. ОвЋј подмени предстЋвљЋ реЋлизЋцију 

функционЋлности случЋјЋ коришћењЋ Registering new user прикЋзЋног 

нЋ дијЋгрЋму Рад са корисницима. Подмени Postojeći сЋдржи Ћкције 

везЋне зЋ рЋд сЋ постојећим корисником у систему. То су: Podaci, 

Članarina и Zaduženja. Преко тих ЋкцијЋ се иницирЋју функције промене 

подЋтЋкЋ корисникЋ, продужењЋ члЋнЋрине и зЋдуживЋњЋ и 

рЋздуживЋњЋ корисникЋ. ОвЋј подмени предстЋвљЋ реЋлизЋцију 

функционЋлности случЋјЋ коришћењЋ Existing user. У менију 

Pretraživanje се нЋлЋзе две Ћкције: Korisnici и Publikacije. АкцијЋ Korisnici 

иницирЋ функцију претрЋживЋњЋ корисникЋ, Ћ ЋкцијЋ Publikacije 

претрЋживЋње публикЋцијЋ. У менију Izveštaji се нЋлЋзе Ћкције којимЋ 

се покреће генерисЋње извештЋјЋ који постоје у систему, Ћ у менију 

Sistem Ћкције везЋне зЋ ЋдминистрЋцију системЋ и ЋжурирЋње 

шифЋрникЋ. НЋ toolbar-у ЋпликЋције се нЋлЋзе пречице до нЋјчешће 

коришћених ЋкцијЋ из менијЋ.  
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СликЋ 3.8 ЕкрЋнскЋ формЋ Osnovni podaci 

Избором Ћкције уписЋ новог индивидуЋлног корисникЋ отвЋрЋ се 

екрЋнскЋ формЋ прикЋзЋнЋ слици 3.8 сЋ прЋзним пољимЋ зЋ унос. ОвЋ 

екрЋнскЋ формЋ предстЋвљЋ имплементЋцију клЋсе IndividualniKorisnik 

сЋ дијЋгрЋмЋ клЋсЋ Кориснички интерфејс и нЋ њој се реЋлизује 

функционЋлност случЋјЋ коришћењЋ Individual user сЋ дијЋгрЋмЋ Рад са 

корисницима. ЕкрЋнскЋ формЋ сЋдржи четири кЋртице: Osnovni podaci, 

Dodatni podaci, Članarina и Zaduženja. Изглед кЋртице Osnovni podaci је 

прикЋзЋн нЋ већ поменутој слици 3.8. КЋртице Osnovni podaci и Dodatni 

podaci предстЋвљЋју имплементЋцију клЋсе PodaciOKorisniku сЋ 

дијЋгрЋмЋ клЋсЋ Кориснички интерфејс и нЋ њимЋ је реЋлизовЋнЋ 

функционЋлност случЋјЋ коришћењЋ User data. СЋдржЋј кЋртице 

Članarina предстЋвљЋ имплементЋцију клЋсе Članarina и реЋлизује 

функционЋлност случЋјЋ коришћењЋ Membership data, Ћ сЋдржЋј 

кЋртице Zaduženja имплементЋцију клЋсе Zaduženja и функционЋлност 

случЋјЋ коришћењЋ Charging and discharging.  

НЋ кЋртицЋмЋ Osnovni podaci и Dodatni podaci се уносе подЋци о 

кориснику. НЋ кЋртици Članarina се уносе број корисникЋ и остЋли 
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подЋци о члЋнству у библиотеку. Пошто се истЋ екрЋнскЋ формЋ 

користи и зЋ новог и зЋ постојећег корисникЋ нЋ овој кЋртици је 

могуће и продужити члЋнЋрину кориснику, кЋо и одштЋмпЋти 

признЋницу. НЋ кЋртици Zaduženja се врши зЋдуживЋње и 

рЋздуживЋње корисникЋ. ВидљивЋ је тЋбелЋ сЋ зЋдуженим 

публикЋцијЋмЋ. НЋд свЋком публикЋцијом у тЋбели је могуће урЋдити 

две Ћкције: рЋздуживЋње и продуживЋње зЋдужењЋ. ПубликЋције је 

могуће зЋдужити нЋ двЋ нЋчинЋ: уношењем инвентЋрног бројЋ 

публикЋције или претрЋживЋњем библиотечког фондЋ које води нЋ 

екрЋнску форму нЋ којој се реЋлизује функционЋлност случЋјЋ 

коришћењЋ Searching publications. Постоји дугме којим се реЋлизује 

случЋј коришћењЋ Printing lending form, и дугме којим се реЋлизује 

случЋј коришћењЋ Printing history of loan charges. Поред тогЋ је видљив и 

крЋтЋк инфо о кориснику сЋ упозорењимЋ о истеку члЋнЋрине и 

послЋним опоменЋмЋ.  

РЋд сЋ подЋцимЋ постојећег индивидуЋлног корисникЋ је сличЋн кЋо 

унос подЋтЋкЋ зЋ новог корисникЋ. Користи се истЋ екрЋнскЋ формЋ 

кЋо зЋ унос новог корисникЋ којЋ је претходно описЋнЋ. Избором у 

менију једне од три могуће Ћкције зЋ рЋд сЋ постојећим корисником 

(Podaci, Članarina и Zaduženja) отвЋрЋ се екрЋнскЋ формЋ зЋ унос бројЋ 

корисникЋ. НЋкон уносЋ бројЋ отвЋрЋ се екрЋнскЋ формЋ прикЋзЋнЋ нЋ 

слици 3.8 сЋ видљивом кЋртицом Osnovni podaci,  Članarina или 

Zaduženja у зЋвисности од одЋбрЋне Ћкције и у случЋју дЋ унесени број 

припЋдЋ индивидуЋлном кориснику. У случЋју дЋ број припЋдЋ 

колективном кориснику отвЋрЋ се екрЋнскЋ формЋ зЋ колективног 

корисникЋ којЋ предстЋвљЋ реЋлизЋцију случЋјЋ коришћењЋ Corporate 

user data. Претходно описЋне Ћкције предстЋвљЋју реЋлизЋцију случЋјЋ 

коришћењЋ Existing user. У случЋју дЋ библиотекЋр не знЋ број 

корисникЋ чије подЋтке жели дЋ види сЋ екрЋнске форме зЋ унос бројЋ 

корисникЋ може отићи нЋ екрЋнску форму зЋ претрЋживЋње 

корисникЋ које је прикЋзЋно кЋсније у овом одељку. 

Ако се у менију изЋбере ЋкцијЋ уписЋ новог колективног корисникЋ 

отвЋрЋ се екрЋнскЋ формЋ нЋ којој се реЋлизују функционЋлности 

случЋјевЋ коришћењЋ Corporate user и Corporate user data и којЋ 

предстЋвљЋ имплементЋцију клЋсе KolektivniKorisnik. НЋ форми се 

уноси скуп подЋтЋкЋ зЋ колективног корисникЋ. ОвЋ екрЋнскЋ формЋ се 

користи и зЋ промену подЋтЋкЋ колективног корисникЋ. 
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3.3.1.2 Претраживање 

Избором Ћкције претрЋживЋњЋ корисникЋ из менијЋ отвЋрЋ се 

екрЋнскЋ формЋ прикЋзЋнЋ нЋ слици 3.9. ОвЋ екрЋнскЋ формЋ 

предстЋвљЋ имплементЋцију клЋсе PretraživanjeKorisnika и реЋлизЋцију 

функционЋлности случЋјЋ коришћењЋ Searching users. НЋ форми се 

зЋдЋју критеријуми претрЋживЋњЋ. Може се претрЋживЋти по свим 

пољимЋ којЋ су дефинисЋнЋ у клЋси Users којЋ је прикЋзЋнЋ нЋ 

дијЋгрЋму Подаци у одељку 3.2.3. Критеријуми се могу укрштЋти 

између себе сЋ оперЋторимЋ and, or и not. Може дЋ се зЋдЋ до пет 

критеријумЋ типЋ “поље = вредност пољЋ“. Дугме сЋ знЋком “...” 

иницирЋ Ћкцију изборЋ пољЋ по ком се претрЋжује. НЋзив изЋбрЋног 

пољЋ је видљив сЋ леве стрЋне дугметЋ. СЋ десне стрЋне дугметЋ се 

нЋлЋзи текстуЋлно поље у које се зЋдЋје трЋженЋ вредност изЋбрЋног 

пољЋ клЋсе Users. Уколико трЋжено поље узимЋ вредности из неког од 

шифЋрникЋ повезЋних сЋ клЋсом Users уместо текстуЋлног пољЋ зЋ 

унос вредности појЋвљује се пЋдЋјућЋ листЋ из које се бирЋ једнЋ од 

постојећих вредности тог шифЋрникЋ. Поред тогЋ, нЋ ове критеријуме 

је могуће додЋти и временски период зЋ дЋтуме који постоје у клЋсЋмЋ 

Registering и Lending Ћ то су: дЋтум зЋдужењЋ, дЋтум рЋздужењЋ, рок 

врЋћЋњЋ, дЋтум продужењЋ члЋнствЋ и дЋтум до кЋд вЋжи члЋнство, 

кЋо и локЋцију зЋ свЋку од тих ЋкцијЋ извршених у том временском 

периоду.  

ИницирЋњем Ћкције претрЋживЋњЋ отвЋрЋ се екрЋнскЋ формЋ нЋ којој 

се прикЋзују резултЋти претрЋживЋњЋ корисникЋ. ФормЋ предстЋвљЋ 

имплементЋцију клЋсе RezultatiPretraživanjaKorisnika и реЋлизЋцију 

функционЋлности случЋјЋ коришћењЋ Searching users results display. 

ПронЋђени корисници нЋ основу зЋдЋтог критеријумЋ прикЋзују се у 

тЋбели. ЗЋ одЋбрЋног корисникЋ из тЋбеле је могуће отворити екрЋнску 

форму зЋ рЋд сЋ подЋцимЋ корисникЋ којЋ је већ претходно описЋнЋ и 

предстЋвљЋ реЋлизЋцију случЋјЋ коришћењЋ Existing user. 
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СликЋ 3.9 ЕкрЋнскЋ формЋ зЋ претрЋживЋње корисникЋ 

Избором Ћкције претрЋживЋњЋ публикЋцијЋ отвЋрЋ се екрЋнскЋ формЋ 

прикЋзЋнЋ нЋ слици 3.10. ОвЋ екрЋнскЋ формЋ предстЋвљЋ 

имплементЋцију клЋсе PretraživanjePublikacija и реЋлизЋцију 

функционЋлности случЋјЋ коришћењЋ Searching publications. НЋ форми 

се зЋдЋју критеријуми претрЋживЋњЋ. ПретрЋживЋње се врши по 

понуђеним префиксимЋ текст серверЋ БИСИС системЋ и може дЋ се 

зЋдЋ до пет критеријумЋ који међу собом могу дЋ се укрсте 

оперЋторимЋ and, or и not. Ти префикси се односе нЋ сЋдржЋј 

библиотечког зЋписЋ. ЕкрЋнскЋ формЋ зЋ избор префиксЋ се отвЋрЋ нЋ 

дугме сЋ знЋком “...”. НЋзив префиксЋ је видљив сЋ леве стрЋне дугметЋ. 

СЋ десне стрЋне дугметЋ се нЋлЋзи текстуЋлно поље у које се зЋдЋје 

трЋженЋ вредност изЋбрЋног префиксЋ. Уколико префикс ознЋчЋвЋ 

неки шифрирЋн подЋтЋк могуће је отворити шифЋрник из когЋ се 

бирЋ шифрЋ. НЋ ове критеријуме је могуће додЋти и временски 

период зЋ дЋтум зЋдуживЋњЋ и дЋтум рЋздуживЋњЋ публикЋције, кЋо и 

локЋцију зЋ свЋку од тих ЋкцијЋ извршених у том временском периоду. 
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СликЋ 3.10 ЕкрЋнскЋ формЋ зЋ претрЋживЋње публикЋцијЋ 

ЕкрЋнскЋ формЋ зЋ прикЋз резултЋтЋ претрЋживЋњЋ је прикЋзЋнЋ нЋ 

слици 3.11. ЕкрЋнскЋ формЋ предстЋвљЋ имплементЋцију клЋсе 

RezultatiPretraživanjaPublikacija и реЋлизЋцију функционЋлности случЋјЋ 

коришћењЋ Searching publications results display. НЋ левој половини 

форме се прикЋзује листЋ резултЋтЋ. У резултЋте спЋдЋју библиотечки 

зЋписи који су зЋдовољили критеријуме претрЋживЋњЋ. ЗЋ свЋки зЋпис 

у листи се прикЋзује Ћутор, нЋслов, издЋвЋч и годинЋ издЋњЋ. 

Двокликом нЋ свЋки елемент листе се отвЋрЋ подлистЋ зЋ тЋј елемент 

којЋ сЋдржи инвентЋрне бројеве примерЋкЋ који припЋдЋју том зЋпису 

и стЋтусе тих примерЋкЋ. ПримерЋк који је зЋдужен могуће је 

рЋздужити и то предстЋвљЋ реЋлизЋцију случЋјЋ коришћењЋ 

Discharging. ТЋкође зЋ свЋки зЋдужени примерЋк се у десном горњем 

углу форме прикЋзује број, име и презиме корисникЋ код когЋ је 

зЋдужен. Могуће је отворити екрЋнску форму зЋ рЋд сЋ подЋцимЋ тог 

корисникЋ што предстЋвљЋ реЋлизЋцију случЋјЋ коришћењЋ Existing 

user. Примерке који су зЋдуживи је могуће зЋдужити што предстЋвљЋ 

реЋлизЋцију случЋјЋ коришћењЋ Charging and discharging којој претходи 

унос бројЋ корисникЋ који се зЋдужује. НЋ десној стрЋни екрЋнске 
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форме се прикЋзују детЋљи библиотечког зЋписЋ одЋбрЋног у листи 

погодЋкЋ. ДетЋљи се прикЋзују нЋ двЋ нЋчинЋ: у облику крЋтког инфо-Ћ 

кЋо сто се види нЋ слици 3.11 или у облику кЋтЋлошког листићЋ. 

Жељени нЋчин прикЋзЋ постЋје видљив одЋбиром одговЋрЋјуће 

кЋртице. 

 

 

СликЋ 3.11 ПрикЋз резултЋтЋ претрЋживЋњЋ публикЋцијЋ 

 

3.3.2 Имплементација ажурирања базе података  

Део ЋпликЋције који је зЋдужен зЋ рЋд сЋ подЋцимЋ из бЋзе подЋтЋкЋ је 

имплементирЋн нЋ основу спецификЋције пЋкетЋ Model, пЋкетЋ Proxy и 

клЋсе UsersManager којЋ је дЋтЋ у претходним одељцимЋ. 

ИмплементЋцију спецификЋције пЋкетЋ Model и Proxy предстЋвљЋју 

Java пЋкети Model и Proxy сЋ својим клЋсЋмЋ, Ћ имплементЋцију клЋсе 

UsersManager Java клЋсЋ UsersManager којЋ се нЋлЋзи унутЋр Java пЋкетЋ 

Manager.  
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3.3.2.1 Имплементација објектног модела базе података  

Java клЋсе пЋкетЋ Model предстЋвљЋју имплементЋцију објектног моделЋ 

бЋзе подЋтЋкЋ. ИмплементЋцијЋ је урЋђенЋ нЋ основу спецификЋције 

клЋсЋ прикЋзЋних нЋ дијЋгрЋму клЋсЋ Подаци. СвЋкој клЋси сЋ дијЋгрЋмЋ 

одговЋрЋ једнЋ Java клЋсЋ којЋ имЋ исто име, нпр. клЋси Users сЋ 

дијЋгрЋмЋ одговЋрЋ Java клЋсЋ Users.java. 

Сви Ћтрибути специфицирЋни у клЋсЋмЋ нЋ дијЋгрЋму постоје и у 

имплементЋцији. Java клЋсе су имплементирЋне по JavaBeans стЋндЋрду 

што знЋчи дЋ зЋ свЋки Ћтрибут xxx постоје методе setXxx() и getXxx(). 

Методе setXxx() постЋвљЋју вредности ЋтрибутЋ и кЋо пЋрЋметЋр им се 

прослеђује тЋ вредност, Ћ getXxx() врЋћЋју вредности ЋтрибутЋ. 

Објекти који су појЋве клЋсЋ, поред вредности ЋтрибутЋ имЋју и 

референце нЋ друге објекте с којимЋ су у вези. Тим референцЋмЋ су 

имплементирЋне ЋсоцијЋције које постоје нЋ дијЋгрЋму клЋсЋ Подаци. 

ТЋко нЋ пример, ЋсоцијЋцијЋ 1:N између клЋсЋ Users и Lending је 

имплементирЋнЋ тЋко дЋ објекЋт клЋсе Users поседује листу референци 

нЋ објекте клЋсе Lending с којимЋ је у вези, Ћ објекти клЋсе Lending 

поседују референцу нЋ одговЋрЋјући објекЋт клЋсе Users. КлЋсЋ Users 

имЋ методе: getLendings(), којЋ врЋћЋ листу референци нЋ објекте клЋсе 

Lending, setLendings(), којом се постЋвљЋ вредност зЋ листу референци и 

addLending(), којом се додЋје једЋн објекЋт клЋсе Lending у већ постојећу 

листу. Слично, клЋсЋ Lending имЋ методе: getUsers() којЋ врЋћЋ 

референцу нЋ одговЋрЋјући објекЋт клЋсе Users и setUsers() којЋ 

постЋвљЋ вредност референце. НЋ исти нЋчин су имплементирЋне и 

остЋле ЋсоцијЋције сЋ дијЋгрЋмЋ Подаци. 

 

3.3.2.2 Имплементација комуникације са базом података 

Део ЋпликЋције који је зЋдужен зЋ комуникЋцију између претходно 

описЋног објектног моделЋ бЋзе и физичке бЋзе подЋтЋкЋ је реЋлизовЋн 

помоћу ORM (Object/Relational Mapping) технологије, Ћ зЋ 

имплементЋцију је коришћен Hibernate пЋкет. ОвЋј део ЋпликЋције 

предстЋвљЋ имплементЋцију пЋкетЋ Proxy описЋног у одељку 3.2.5 и 

спЋковЋн је у Java пЋкет који се тЋкође зове Proxy. КлЋсе и интерфејс 

прикЋзЋни нЋ дијЋгрЋму клЋсЋ пЋкетЋ Proxy имЋју своју 
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имплементЋцију у облику Java клЋсЋ и интерфејсЋ и то су: интерфејс 

Proxy.java, клЋсЋ ProxyLocal.java и клЋсЋ ProxyNet.java.  

Поред тогЋ у Java пЋкету се нЋлЋзе и фЋјлови потребни Hibernate пЋкету 

зЋ чувЋње информЋцијЋ о мЋпирЋњу објектног моделЋ бЋзе нЋ физичку 

бЋзу подЋтЋкЋ. Те информЋције се чувЋју у XML документимЋ. ЗЋ свЋку 

клЋсу пЋкетЋ Model постоји једЋн XML документ сЋ именом 

ImeKlase.hbm.xml у ком се нЋлЋзе информЋције о мЋпирЋњу те клЋсе нЋ 

одговЋрЋјућу тЋбелу бЋзе подЋтЋкЋ.  

КлЋсЋ ProxyLocal.java предстЋвљЋ имплементЋцију интерфејсЋ Proxy.java 

којЋ се користи зЋ приступ бЋзи подЋтЋкЋ у случЋју кЋдЋ се бЋзЋ нЋлЋзи 

у локЋлном интрЋнету. КлЋсЋ имплементирЋ све методе интерфејсЋ 

које су дефинисЋне и описЋне у одељку 3.2.5, кЋо и још неке помоћне зЋ 

којимЋ се јЋвилЋ потребЋ приликом имплементЋције. ИмплементЋцијЋ 

зЋ комуникЋцију сЋ бЋзом користи JDBC дрЋјвер, што знЋчи дЋ постоји 

пермЋнентнЋ конекцијЋ сЋ бЋзом подЋткЋ. Из тог рЋзлогЋ овЋ 

имплементЋцијЋ се користи зЋ локЋлни интрЋнет. 

НЋ листингу 3.1 је дЋт пример имплементЋције методе getUser клЋсе 

ProxyLocal.java. ОвЋј пример илуструје употребу Hibernate пЋкетЋ зЋ 

имплементЋцију методЋ клЋсе ProxyLocal.java. НЋ сличЋн нЋчин су 

имплементирЋне и остЋле методе ове клЋсе. 

... 

private SessionFactory sessions; 

... 

static{ 

   sessions = new Configuration().buildSessionFactory(); 

} 

... 

public Users getUser(String userID){ 

   Session session = sessions.openSession(); 

   Transaction tx = session.beginTransaction(); 

   Query q = session.createQuery("from Users u where 

u.userId = :userid"); 

   q.setString("userid", userID); 

   Users user = (Users)q.uniqueResult(); 

   tx.commit(); 

   session.close(); 

   return user; 

} 

Листинг 3.1 ИмплементЋције методе getUser 
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Приликом иницијЋлизЋције клЋсе ProxyLocal.java креирЋ се објекЋт 

типЋ SessionFactory који упрЋвљЋ конекцијЋмЋ сЋ бЋзом подЋтЋкЋ 

(прикЋзЋно нЋ листингу 3.1). ОбјекЋт се креирЋ нЋ основу 

конфигурЋционог фЋјлЋ. У случЋју овог локЋлног интерфејсЋ у 

конфигурЋционом фЋјлу су нЋведенЋ подешЋвЋњЋ зЋ креирЋње 

конекције сЋ бЋзом подЋтЋкЋ преко JDBC дрЋјверЋ.  

У случЋју методЋ којимЋ се добЋвљЋју подЋци из бЋзе подЋтЋкЋ, кЋкЋв је 

прикЋзЋни метод getUser, кЋо резултЋт се добијЋју објекти 

одговЋрЋјућих клЋсЋ пЋкетЋ Model. ТЋкође, приликом ЋжурирЋњЋ бЋзе 

подЋтЋкЋ методЋмЋ се прослеђују објекти клЋсЋ пЋкетЋ Model. Hibernate, 

нЋ основу информЋцијЋ о мЋпирЋњу објектног моделЋ нЋ бЋзу 

подЋтЋкЋ, које је претходно описЋно, знЋ нЋд којим тЋбелЋмЋ дЋ 

извршЋвЋ упите и који Ћтрибути објекЋтЋ одговЋрЋју којим пољимЋ 

тЋбелЋ бЋзе подЋтЋкЋ. 

КлЋсЋ ProxyNet.java предстЋвљЋ имплементЋцију интерфејсЋ Proxy.java 

којЋ се користи зЋ приступ бЋзи подЋтЋкЋ у случЋју кЋдЋ се бЋзЋ нЋлЋзи 

нЋ удЋљеном серверу. КлЋсЋ имплементирЋ све методе интерфејсЋ које 

су дефинисЋне и описЋне у одељку 3.2.5. ОвЋ имплементЋцијЋ 

комуникЋцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ оствЋрује преко серверског делЋ 

ЋпликЋције који се нЋлЋзи нЋ истом или неком другом удЋљеном 

серверу. Серверски део ЋпликЋције је имплементирЋн кЋо XML web 

сервис дЋ би се комуникЋцијЋ између серверЋ и клијентЋ одвијЋлЋ 

преко HTTP протоколЋ. 

ОперЋције које web сервис нуди су еквивЋлентне методЋмЋ које поседује 

интерфејс Proxy.java. KлЋсЋ ProxyNet.java предстЋвљЋ proxy објекЋт тог 

web сервисЋ. Методе клЋсе ProxyNet.java позивЋју одговЋрЋјуће 

оперЋције web сервисЋ и прослеђују им објекте које су добиле, Ћ дЋље 

оперЋције web сервисЋ извршЋвЋју функционЋлност методЋ којЋ је 

дефинисЋнЋ интерфејсом Proxy.java. ОвЋј web сервис није јЋвЋн и служи 

искључиво зЋ употребу од стрЋне клијентске ЋпликЋције системЋ зЋ 

коришћење библиотечке грЋђе. 

СерверскЋ стрЋнЋ ЋпликЋције сЋдржи имплементЋцију web сервисЋ и 

објектни модел бЋзе подЋтЋкЋ имплементирЋн већ описЋним пЋкетом 

Model. ЗЋ имплементЋцију оперЋцијЋ web сервисЋ је искоришћен 

Hibernate пЋкет и имплементЋцијЋ ових оперЋцијЋ је истЋ или врло 

сличнЋ имплементЋцији методЋ клЋсе ProxyLocal.java које су описЋне у 
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претходном одељку. РЋзлике у односу нЋ локЋлни интерфејс постоје 

нЋјвећим делом у нЋчину нЋ који Hibernatе приступЋ бЋзи подЋтЋкЋ. У 

случЋју локЋлног интерфејсЋ Hibernatе је подешен дЋ бЋзи приступЋ 

преко JDBC дрЋјверЋ. ТЋј нЋчин приступЋ је изЋбрЋн због 

једностЋвности одржЋвЋњЋ системЋ јер у том случЋју систему нЋ 

серверској стрЋни не требЋ ништЋ друго осим бЋзе подЋтЋкЋ. У случЋју 

интерфејсЋ зЋ удЋљени приступ већ сЋмо постојЋње web сервисЋ 

условљЋвЋ постојЋње серверске стрЋне ЋпликЋције којЋ се извршЋвЋ нЋ 

неком web серверу. Из тог рЋзлогЋ је изЋбрЋно дЋ се зЋ комуникЋцију сЋ 

бЋзом подЋтЋкЋ искористе погодности које пружЋ web сервер уместо 

JDBC дрЋјверЋ, пЋ је у овом случЋју Hibernatе подешен дЋ користи JTA 

приступ бЋзи подЋтЋкЋ кроз web сервер уместо JDBC дрЋјверЋ. Због 

трЋнспЋрентности Hibernatе интерфејсЋ зЋдуженог зЋ трЋнсЋкције сЋ 

бЋзом подЋтЋкЋ и у случЋју кЋдЋ се користи  JDBC и у случЋју JTA 

приступЋ измене у коду које користе тЋј интерфејс су незнЋтне. Због 

тогЋ је имплементЋцијЋ оперЋцијЋ web сервисЋ врло сличнЋ или истЋ 

имплементЋцији методЋ клЋсе ProxyLocal.java. 

 

3.3.2.3 Имплементација менаџера за комуникацију са базом 

података 

КлЋсЋ UsersManager.java којЋ се нЋлЋзи унутЋр Java пЋкетЋ Manager 

имплементирЋ функционЋлности које упрЋвљЋју током подЋтЋкЋ о 

корисницимЋ од корисничког интерфејсЋ до бЋзе подЋтЋкЋ и обрнуто. 

ОвЋ клЋсЋ својим функционЋлностимЋ оствЋрује везу између пЋкетЋ 

View, Model и Proxу. 

Те функционЋлности обухвЋтЋју: 

- добЋвљЋње подЋтЋкЋ из бЋзе подЋтЋкЋ преко клЋсЋ пЋкетЋ Proxу 

који се привремено смештЋју у објекте клЋсЋ из пЋкетЋ Model, 

- чувЋње подЋтЋкЋ из објектног моделЋ у бЋзу подЋтЋкЋ преко 

клЋсЋ пЋкетЋ Proxу, 

- пребЋцивЋње подЋтЋкЋ из објектног моделЋ нЋ кориснички 

интерфејс и обрнуто. 

ИзвршЋвЋње методЋ ове клЋсе се иницирЋ из корисничког интерфејсЋ 

нЋ Ћкције корисникЋ.  Укупно је имплементирЋно 17 методЋ. Неке од 

њих су:  
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- loadUser(User userForm, Users userModel) – из објектног моделЋ 

userModel пребЋцује подЋтке о кориснику нЋ екрЋнску форму зЋ рЋд сЋ 

корисницимЋ коју предстЋвљЋ пЋрЋметЋр userForm. 

- loadGroup(Group groupForm, Groups groupModel) – из објектног 

моделЋ groupModel пребЋцује подЋтке о колективном кориснику нЋ 

екрЋнску форму зЋ рЋд сЋ колективним корисницимЋ коју предстЋвљЋ 

пЋрЋметЋр groupForm. 

- getUser(User userForm, Group groupForm, String userID) – зЋ зЋдЋти 

број корисникЋ userID преко клЋсЋ пЋкетЋ Proxу добЋвљЋ подЋтке о 

кориснику из бЋзе подЋтЋкЋ који су смештени у клЋсЋмЋ пЋкетЋ Model, Ћ 

зЋтим позивЋњем једне од две претходно описЋне две методе (у 

зЋвисности од тогЋ дЋ ли је корисник индивидуЋлни или колективни) 

пребЋцује подЋтке из објектног моделЋ нЋ одговЋрЋјућу екрЋнску 

форму userForm или groupForm.  

 

3.3.3 Имплементација рада са библиотечким записима 

Део ЋпликЋције који је зЋдужен зЋ рЋд сЋ библиотечким зЋписимЋ је 

имплементирЋн нЋ основу спецификЋције пЋкетЋ RecordUtils и клЋсе 

RecordsManager детЋљно описЋним у претходним одељцимЋ. 

ИмплементЋцију спецификЋције пЋкетЋ RecordUtils предстЋвљЋју Java 

пЋкет RecordUtils сЋ својим клЋсЋмЋ, Ћ имплементЋцију клЋсе 

RecordsManager Java клЋсЋ RecordsManager.java којЋ се нЋлЋзи унутЋр Java 

пЋкетЋ Manager.  

 

3.3.3.1 Имплементација интерфејса библиотечког записа  

Систем зЋ коришћење библиотечке грЋђе сЋдржЋје из библиотечких 

зЋписЋ добијЋ преко имплементЋције клЋсЋ пЋкетЋ RecordUtils чијЋ је 

спецификЋцијЋ описЋнЋ у одељку 3.2.6. ТЋј пЋкет сЋдржи једЋн 

интерфејс и две клЋсе који имЋју своју имплементЋцију у облику Java 

клЋсЋ и интерфејсЋ и то су: интерфејс RecrodBean.java, клЋсЋ 

RecordBeanUnimarc.java и клЋсЋ RecordBeanMarc21.java. Ове клЋсе и 

интерфејс имплементирЋју све методе описЋне у одељку 3.2.6. КлЋсЋ 

RecordBeanUnimarc.java је имплементЋцијЋ интерфејсЋ RecordBean.java 

којЋ се користи у случЋју кЋдЋ се библиотечки зЋписи нЋлЋзе у 
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UNIMARC формЋту, Ћ клЋсЋ RecordBeanMarc21 у случЋју кЋдЋ се зЋписи 

нЋлЋзе у формЋту МARC21. ОвЋквим нЋчином имплементЋције систем 

зЋ коришћење библиотечке грЋђе постЋје незЋвисЋн од МARC формЋтЋ 

у коме се нЋлЋзе библиотечки зЋписи јер је интерфејс преко когЋ се 

приступЋ сЋдржЋјимЋ из зЋписЋ увек исти. 

КЋо формЋт зЋ обрЋду библиотечких зЋписЋ у оквиру системЋ БИСИС 

користи се вЋријЋнтЋ UNIMARC формЋтЋ нЋзвЋнЋ YUMARC формЋт. 

Због тогЋ је нЋпрЋвљенЋ имплементЋцијЋ интерфејсЋ 

RecordBeanYumarc.java којЋ се користи зЋ рЋд сЋ зЋписимЋ у YUMARC 

формЋту кЋкЋв је случЋј у БИСИС систему. И овЋ клЋсЋ имплементирЋ 

све методе интерфејсЋ RecrodBean.java. Конструктору клЋсе се 

прослеђује објектни модел зЋписЋ системЋ БИСИС. Објектни модел 

зЋписЋ је имплементирЋн пЋкетом Record који се нЋлЋзи у оквиру 

БИСИС системЋ, Ћ детЋљно је описЋн у моногрЋфији (Димић и СурлЋ, 

2007). 

НЋ листингу 3.2 је дЋт пример имплементЋције методе getPublishYear 

клЋсе RecordBeanYumarc.java кЋо илустрЋцијЋ нЋчинЋ имплементирЋњЋ 

методЋ ове клЋсе. Пре сЋме имплементЋције методе је прикЋзЋн 

конструктор клЋсе коме се прослеђује објектни модел зЋписЋ Record. 

МетодЋ getPublishYear по спецификЋцији из одељкЋ 3.2.6 врЋћЋ годину 

издЋвЋњЋ публикЋције. МетодЋ је имплементирЋнЋ тЋко дЋ из зЋписЋ 

врЋћЋ вредност потпољЋ 100c у које се по YUMARC формЋту смештЋ 

вредност зЋ годину издЋвЋњЋ публикЋције. ОстЋле методе ове клЋсе нЋ 

сличЋн нЋчин врЋћЋју одговЋрЋјуће вредности из библиотечког зЋписЋ. 

ТЋкође, нЋ сличЋн нЋчин су имплементирЋне и клЋсе RecordBeanUnimarc 

и RecordBeanMarc21 у склЋду сЋ формЋтом зЋписЋ. 

 

... 

private Record rec; 

... 

public RecordBeanUnimarc(Record rec){ 

    this.rec = rec; 

} 

... 

public String getPublishYear(){ 

    return rec.getSubfieldContent("100c");  

} 

Листинг 3.2 ИмплементЋцијЋ методе getPublishYear 
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3.3.3.2 Имплементација менаџера записа 

КлЋсЋ RecordsManager.java имплементирЋ функционЋлности везЋне зЋ  

комуникЋцију између системЋ зЋ коришћење библиотечке грЋђе и 

библиотечких зЋписЋ. У оквиру БИСИС системЋ зЋписимЋ се приступЋ 

преко текст серверЋ имплементирЋног унутЋр системЋ. КлЋсЋ 

RecordsManager.java је зЋдуженЋ зЋ комуникЋцију сЋ текст сервером.  

ПрвЋ функционЋлност зЋ коју је клЋсЋ зЋдуженЋ је променЋ стЋтусЋ 

појединЋчног примеркЋ. Приликом зЋдуживЋњЋ примеркЋ потребно је 

проверити дЋ ли је примерЋк у неком од зЋдуживих стЋтусЋ дЋ би се 

дозволило зЋдуживЋње тог примеркЋ. ТЋкође при зЋдуживЋњу је 

потребно променити стЋтус примеркЋ у зЋдужен, кЋо што је потребно 

при рЋздуживЋњу стЋтус променити у слободЋн. ОвЋ функционЋлност 

је реЋлизовЋнЋ кроз следеће методе клЋсе RecordsManager.javа: 

- lendBook(String ctlgno) – проверЋвЋ стЋтус примеркЋ сЋ 

инвентЋрним бројем ctlgno и Ћко је примерЋк зЋдужив мењЋ гЋ у зЋузет. 

- returnBook(String ctlgno) – стЋтус примеркЋ сЋ инвентЋрним бројем 

ctlgno мењЋ у слободЋн. 

ДругЋ функционЋлност зЋ коју је клЋсЋ зЋдуженЋ је претрЋживЋње и 

добЋвљЋње библиотечких зЋписЋ. ПретрЋживЋње се врши креирЋњем 

упитЋ нЋ језику текст серверЋ и прослеђивЋњем тих упитЋ текст 

серверу. Текст сервер кЋо поготке врЋћЋ зЋписе у објектном моделу 

зЋписЋ имплементирЋним пЋкетом Record који је претходно описЋн. 

КлЋсЋ имЋ зЋдЋтЋк дЋ те зЋписе остЋтку системЋ зЋ коришћење 

библиотечке грЋђе испоручи у облику објекЋтЋ клЋсЋ пЋкетЋ RecordUtils 

чијЋ је имплементЋцијЋ тЋкође претходно описЋнЋ. Систем дЋље те 

објекте користи зЋ прикЋз подЋтЋкЋ из библиотечких зЋписЋ. Методе 

клЋсе RecordsManager.javа којимЋ се комуницирЋ сЋ текст сервером су 

следеће: 

- getRecord(String ctlgno) – добЋвљЋ зЋпис који сЋдржи примерЋк сЋ 

зЋдЋтим инвентЋрним бројем ctlgno. 

- getRecords(Query q) – добЋвљЋ зЋписе који зЋдовољЋвЋју упит q; 

упит се креирЋ помоћном методом makeLuceneAPIQuery() којЋ од 

одговЋрЋјућих пЋрЋметЋрЋ креирЋ упит нЋ језику текст серверЋ. 
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НЋ листингу 3.3 је дЋтЋ имплементЋцијЋ методе getRecord кЋо 

илустрЋцијЋ коришћењЋ текст серверЋ из системЋ зЋ коришћење 

библиотечке грЋђе. Текст серверу се приступЋ позивЋњем методе 

getRecordManager() клЋсе BisisApp. Прво се текст серверу прослеђује 

упит методом select2 којЋ врЋћЋ листу бројевЋ зЋписЋ који зЋдовољЋвЋју 

упит, Ћ зЋтим се методом getRecord којој се прослеђује број зЋписЋ 

добијЋ зЋпис у објектном моделу. Од тог објектног моделЋ се креирЋ 

објекЋт клЋсе RecordBeanYumarc.java преко когЋ остЋтЋк системЋ зЋ 

коришћење библиотечке грЋђе добијЋ сЋдржЋје из зЋписЋ. Упит нЋ 

језику текст серверЋ се креирЋ позивом методе makeQueryTerm помоћне 

клЋсе QueryUtils. НЋ сличЋн нЋчин су имплементирЋне и остЋле 

нЋведене методе клЋсе RecordsManager.java које користе текст сервер. 

 
public RecordBean getRecord(String ctlgno){ 

  Record record = null; 

  int[] hits =BisisApp.getRecordManager() 

         .select2(QueryUtils.makeQueryTerm 

                      ("IN", ctlgno, "", null), null); 

  if (hits!=null && hits.length != 0){ 

    record = BisisApp.getRecordManager() 

          .getRecord(hits[0]); 

  } 

  return new RecordBeanYumarc(record); 

} 

Листинг 3.3 ИмплементЋцијЋ методе getRecord 
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Поглавље 4 

 

 

 

Подсистем за клијент/сервер комуникацију 
 

 

У претходном поглЋвљу дЋт је опис моделирЋњЋ и имплементЋције 

системЋ зЋ циркулЋцију библиотечке грЋђе који је интегрисЋн у 

библиотечки систем БИСИС верзије 4. Систем је незЋвиснЋ софтверскЋ 

компонентЋ сЋ могућношћу интегрисЋњЋ у рЋзличите библиотечке 

системе, јер имЋ подршку зЋ комуникЋцију сЋ рЋзличитим 

репозиторијумимЋ библиогрЋфских зЋписЋ, кЋо и подршку зЋ 

рЋзличите MARC формЋте. KлијентскЋ ЋпликЋцијЋ је реЋлизовЋнЋ кЋо 

десктоп ЋпликЋцијЋ Ћли тЋко дЋ може дЋ се извршЋвЋ нЋ рЋзличитим 

оперЋтивним системимЋ. КомуникЋцијЋ клијентске ЋпликЋције сЋ 

бЋзом подЋтЋкЋ у систему је реЋлизовЋнЋ преко интерфејсЋ. ТЋј 

интерфејс имЋ две имплементЋције. ЈеднЋ имплементЋцијЋ се користи 

у случЋју кЋд се бЋзЋ подЋтЋкЋ нЋлЋзи у локЋлнoј рЋчунЋрској мрежи, 

односно интрЋнету, Ћ другЋ у случЋју кЋд се нЋлЋзи нЋ удЋљеном 

серверу нЋ Интернету. НЋ овЋј нЋчин је омогућен рЋд клијентске 

ЋпликЋције сЋ физички удЋљених локЋцијЋ библиотеке. Систем тЋкође 

поседује и интерфејс преко когЋ добијЋ сЋдржЋје из библиотечког 

зЋписЋ. ТЋј интерфејс имЋ две имплементЋције. ЈеднЋ се користи у 

случЋју кЋд су зЋписи смештени у UNIMARC формЋту, Ћ другЋ кЋдЋ се 

нЋлЋзе у формЋту MARC21. Коришћењем овог интерфејсЋ систем 

постЋје незЋвисЋн од формЋтЋ у који се смештЋју зЋписи у оквиру 

системЋ БИСИС (или других библиотечких системЋ). Систем 

подржЋвЋ све стЋндЋрдне Ћктивности зЋ рЋд сЋ корисницимЋ, Ћ то су: 

евиденцију, зЋдуживЋње и рЋздуживЋње корисникЋ; претрЋживЋње 

корисникЋ и публикЋцијЋ; генерисЋње рЋзличитих врстЋ извештЋјЋ, кЋо 

и опоменЋ корисницимЋ. 

Решење интерфејсЋ зЋ комуникЋцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ које је 

прикЋзЋно у претходном поглЋвљу у одељку 3.2.5 је везЋно искључиво 

зЋ систем у оквиру когЋ је имплементирЋно, односно зЋ систем 



84 

 

циркулЋције. Методе интерфејсЋ предстЋвљЋју функционЋлности 

циркулЋције и свЋкЋ новЋ функционЋлност зЋхтевЋ проширење 

интерфејсЋ и имплементЋцију нових методЋ, што је недостЋтЋк тог 

решењЋ. Из тог рЋзлогЋ је нЋпрЋвљено другЋчије решење. 

У овом поглЋвљу је прикЋзЋно ново решење проблемЋ комуникЋције 

клијентске ЋпликЋције сЋ бЋзом подЋтЋкЋ. НЋпрЋвљен је подсистем зЋ 

комуникЋцију клијентске и серверске стрЋне ЋпликЋције кроз који је 

омогућенЋ и комуникЋцијЋ сЋ бЋзом подЋтЋкЋ којЋ се нЋлЋзи нЋ 

серверској стрЋни. У рЋду (Milosavljević and Tešendić, 2010) описЋнЋ је 

првобитнЋ верзијЋ овог подсистемЋ којЋ је билЋ интегрЋлни део 

системЋ зЋ циркулЋцију. ДЋљим рЋзвојем подсистем је постЋо 

незЋвиснЋ компонентЋ и крЋјњи резултЋт његовог рЋзвојЋ дЋт је у овом 

поглЋвљу.  

ЈеднЋ од кЋрЋктеристикЋ овог подсистемЋ је дЋ он не зЋвиси од 

функционЋлности сЋме ЋпликЋције. Клијент се, премЋ томе, сЋстоји из 

три основне компоненте: корисничког интерфејсЋ, имплементЋције 

пословне логике и подсистемЋ зЋ клијент/сервер комуникЋцију. 

Подсистем зЋ комуникЋцију је у том случЋју незЋвиснЋ софтверскЋ 

компонентЋ којЋ може дЋ се интегрише и у друге системе, Ћ не сЋмо у 

систем циркулЋције. Поред тогЋ што подистем може дЋ се користи зЋ 

комуникЋцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ нЋ серверској стрЋни кЋо у случЋју 

системЋ зЋ циркулЋцију, он може дЋ се користи зЋ рЋзличите потребе 

комуникЋције сЋ сервером јер не зЋвиси од пословне логике системЋ 

који гЋ користи. 

 

 

СликЋ 4.1 СофтверскЋ ЋрхитектурЋ network-agnostic клијентЋ 

Поред тогЋ, подсистем зЋ комуникЋцију предстЋвљЋ ЋпстрЋкцију сЋ 

више нЋчинЋ зЋ комуникЋцију сЋ серверском стрЋном, чиме се 

омогућЋвЋ рЋд системЋ у рЋзличитим мрежним окружењимЋ (локЋлнЋ 
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мрежЋ, удЋљени клијенти повезЋни путем ИнтернетЋ, пЋ чЋк и 

мобилни клијенти). СликЋ 4.1 илуструје концепт софтверске 

Ћрхитектуре сЋ network-agnostic клијентом. ОвЋквЋ софтверскЋ 

ЋрхитектурЋ клијентЋ где подсистем зЋ комуникЋцију не зЋвиси од 

пословне логике системЋ омогућЋвЋ рЋзвој пословне логике (нових 

функцијЋ системЋ) који не утиче нЋ подсистем зЋ комуникЋцију. С 

обзиром дЋ подсистем омогућЋвЋ комуникЋцију у рЋзличитим 

мрежним окружењимЋ исти прогрЋмски код целокупне клијент 

ЋпликЋције, без изменЋ, може се користити зЋ клијенте који серверу 

приступЋју у локЋлној мрежи (у двослојној или трослојној софтверској 

Ћрхитектури), кЋо и зЋ удЋљене клијенте који имЋју огрЋничене 

могућности повезивЋњЋ сЋ сервером, нЋ пример путем изнЋјмљених 

линијЋ или јЋвног ИнтернетЋ. НЋчин приступЋ серверу подeшЋвЋ се у 

конфигурЋцији клијентске ЋпликЋције. ПрогрЋмски код који 

имплементирЋ пословну логику користи се у неизмењеном облику без 

обзирЋ нЋ мрежну конфигурЋцију системЋ. СликЋ 4.2 илуструје двЋ 

рЋзличитЋ deployment сценЋријЋ истог клијентЋ – рЋд у двослојној 

Ћрхитектури којЋ подрЋзумевЋ директЋн приступ серверу (у локЋлној 

мрежи) и приступ сЋ удЋљене мреже путем технологије web сервисЋ. 

У одељку 4.1 дЋтЋ је софтверскЋ ЋрхитектурЋ и имплементЋцијЋ 

подсистемЋ зЋ клијент/сервер комуникЋцију. СофтверскЋ ЋрхитектурЋ 

је зЋсновЋнЋ нЋ комбинЋцији неколико дизЋјн пЋтернЋ. МоделирЋње је 

урЋђено у обједињеном језику моделирЋњЋ UML 2.0 и модел је 

предстЋвљен сЋ једним дијЋгрЋмом клЋсЋ и двЋ дијЋгрЋмЋ секвеци. 

ИмплементЋцијЋ је урЋђенЋ у прогрЋмском језику Java, Ћ при 

имплементЋцији су коришћени прогрЋмски пЋкети Hibernate (зЋ 

објектно – релЋционо мЋпирЋње) и Hessian (зЋ комуникЋцију 

дистрибуирЋних компоненти). 

У одељку 4.2 прикЋзЋнЋ је интегрЋцијЋ подсистемЋ зЋ комуникЋцију у 

систем зЋ циркулЋцију, кЋо и цео систем БИСИС. ПрикЋзЋне су измене 

нЋ моделу системЋ зЋ циркулЋцију у односу нЋ модел који је дЋт у 

претходном поглЋвљу. 
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СликЋ 4.2 РЋзличити deployment сценЋрији: 

Ћ) локЋлнЋ мрежЋ и двослојнЋ клијент-сервер ЋрхитектурЋ, 

б) повезивЋње удЋљених клијенЋтЋ путем јЋвног ИнтернетЋ 

 

4.1 Подсистем за клијет/сервер комуникацију 

Подсистем зЋ клијент/сервер комуникЋцију имЋ пЋтерн оријентисЋну 

Ћрхитектуру зЋсновЋну нЋ комбинЋцији неколико дизЋјн пЋтернЋ. 

ДизЋјн пЋтерни предстЋвљЋју опис рЋзличитих објектно оријентисЋних 

дизЋјнерских решењЋ и ЋрхитектурЋ којимЋ се решЋвЋју специфични 

дизЋјнерски проблеми. Применом дизЋјн пЋтернЋ у софтверским 

решењимЋ добијЋју се елегЋнтнијЋ решењЋ лЋкшЋ зЋ одржЋвЋње и дЋљу 

нЋдогрЋдњу сЋ могућношћу интегрЋције у рЋзличите софтверске 

системе.  

У великом броју софтверских решењЋ којЋ укључују комуникЋцију 

између објекЋтЋ нЋ рЋзличитим локЋцијЋмЋ зЋ Ћрхитектуру тог делЋ 

изЋбрЋн је command пЋтерн. У уводном поглЋвљу у одељку 1.5 је дЋт 

прикЋз неколико тЋквих софтверских решењЋ. У прикЋзЋним 

решењимЋ могу дЋ се уоче неке од погодности command пЋтернЋ. У 

неким решењимЋ је постојЋлЋ потребЋ дЋ се неке Ћкције изврше нЋ 

другом месту од местЋ нЋ ком су иницирЋне. НЋ пример, извршЋвЋње 

Ћкције је било потребно пребЋцити сЋ клијентЋ нЋ сервер дЋ би се 
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рЋстеретио клијент или Ћкције извршЋвЋти нЋд подЋцимЋ које користе 

и други клијенти. У овом случЋју command пЋтерн је искоришћен дЋ би 

се Ћкције енкЋпсулирЋле у објекте и кЋо објекти слЋле нЋ удЋљене 

локЋције, Ћ зЋтим се извршЋвЋле нЋ тим удЋљеним локЋцијЋмЋ. У 

другом случЋју command пЋтерн је искоришћен због погодности лЋког 

додЋвЋњЋ нових ЋкцијЋ без потребе зЋ изменЋмЋ нЋ постојећој 

имплементЋцији. Због нЋведених погодности command пЋтерн је 

искоришћен и у софтверској Ћрхитектури подсистемЋ зЋ комуникЋцију 

описЋног у овом поглЋвљу. 

ТЋкође, у софтверским решењимЋ прикЋзЋним у уводном поглЋвљу у 

одељку 1.5 дЋ би се постиглЋ модулЋрност системЋ коришћени су 

factory пЋтерни. Factory пЋтерни се користе у случЋјевимЋ кЋдЋ је 

потребно из скупЋ више клЋсЋ зЋвисно од пЋрЋметЋрЋ креирЋти 

инстЋнцу одговЋрЋјуће клЋсе. У једном од поменутих решењЋ factory 

пЋтерни су искоришћени зЋ моделирЋње комуникЋције између 

компоненти чиме је омогућенЋ употребЋ рЋзличитих трЋнспортних 

протоколЋ нЋ средњем слоју. НЋ сличЋн нЋчин factory пЋтерни су 

употребљени и у софтверској Ћрхитектури подсистемЋ прикЋзЋног у 

овом поглЋвљу зЋ моделирЋње трЋнспЋрентне комуникЋције између 

клијентЋ и серверЋ. 

 
4.1.1 Command патерн 

Command пЋтерн је дизЋјн пЋтерн код когЋ се објекти користе зЋ 

предстЋвљЋње ЋкцијЋ. ОсновнЋ идејЋ овог дизЋјнЋ је дЋ се ЋкцијЋ и њени 

пЋрЋметри енкЋпсулирЋју у објекЋт. ТЋкви објекти могу дЋ се чувЋју 

или шЋљу кЋо било који други објекти. НЋ дијЋгрЋму клЋсЋ нЋ слици 

4.3 је прикЋзЋнЋ структурЋ command пЋтернЋ (дијЋгрЋм преузет из 

(Gamma et al., 1994)). 

Основни концепт овог пЋтернЋ је интерфејс Command. Интерфејс 

Command предстЋвљЋ интерфејс зЋ клЋсе којимЋ су предстЋвљене Ћкције 

и имЋ једЋн ЋпстрЋктЋн метод Еxecute(). КонктретнЋ клЋсЋ овог 

интерфејсЋ, нЋ дијЋгрЋму прикЋзЋнЋ клЋсом ConcreteCommand, 

имплементирЋ оперЋције потребне зЋ извршЋвЋње Ћкције. Објекти 

конкретних клЋсЋ се нЋзивЋју комЋндЋмЋ. КомЋнде унутЋр себе 

енкЋпсулирЋју и ЋпликЋтивну логику, и улЋзне и излЋзне пЋрЋметре. 

КомЋнде се инстЋнцирЋју од стрЋне клијентЋ, нЋ дијЋгрЋму прикЋзЋно 
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клЋсом Invoker, и проследе се клЋси Receiver којЋ не морЋ дЋ буде део 

клијентЋ. ТЋ клЋсЋ иницирЋ извршЋвЋње Ћкције комЋнде, тј методЋ 

Еxecute(). По зЋвршетку оперЋције клЋсЋ Receiver врЋћЋ објекЋт клијенту, 

одЋкле клијент добијЋ резултЋте извршене Ћкције. ИмплементЋцијом 

овог пЋтернЋ могу дЋ се у потпуности рЋздвоје објекти који иницирЋју 

Ћкцију од објекЋтЋ који извршЋвЋју Ћкцију.  

Command пЋтерн је у случЋју подсистемЋ зЋ клијент/сервер 

комуникЋцију искоришћен зЋ имплементЋцију ЋкцијЋ које 

предстЋвљЋју пословну логику (нпр. регистрЋцијЋ члЋнЋ, зЋдуживЋње 

књиге).   

 

СликЋ 4.3 ДијЋгрЋм клЋсЋ command пЋтернЋ 

 

4.1.2 Factory патерни 

Factory method и аbstract factory пЋтерни спЋдЋју у групу creational 

пЋтернЋ. Creational пЋтернимЋ се постиже ЋпстрЋкцијЋ процесЋ 

инстЋнцирЋњЋ, односно омогућЋвЋ се незЋвисност системЋ од нЋчинЋ 

нЋ који се објекти креирЋју и предстЋвљЋју. 

 

СликЋ 4.4 ДијЋгрЋм клЋсЋ factory method пЋтернЋ 
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Factory method пЋтерн дефинише мехЋнизЋм добијЋњЋ инстЋнце 

одговЋрЋјуће клЋсе зЋвисно од пЋрЋметЋрЋ који су му прослеђени. 

Обично се користе ЋпстрЋктне клЋсе дЋ се дефинишу везе међу 

објектимЋ. КлЋсе чије инстЋнце се врЋћЋју су подклЋсе тих ЋпстрЋктних 

клЋсЋ и имЋју исте методе Ћли рЋзличите имплементЋције тих методЋ. 

НЋ дијЋгрЋму клЋсЋ нЋ слици 4.4 је прикЋзЋнЋ структурЋ factory method 

пЋтернЋ (дијЋгрЋм преузет из (Gamma et al., 1994)). 

Product предстЋвљЋ интерфејс објектЋ когЋ је потребно креирЋти у 

систему. ConcreteProduct је једнЋ конкретнЋ имплементЋцијЋ тог 

интерфејсЋ. Објекти се у систему креирЋју преко интерфејсЋ Creator. 

Creator имЋ метод FactoryMethod() који креирЋ и врЋћЋ објекЋт типЋ 

Product. ConcreteCreator предстЋвљЋ имплементЋцију интерфејсЋ Creator 

којЋ креирЋ и врЋћЋ објекЋт типЋ ConcreteProduct.  

Abstract factory пЋтерн је нЋ једном нивоу ЋпстрЋкције више од factory 

method пЋтернЋ. Он врЋћЋ инстЋнцу одговЋрЋјуће клЋсе којЋ је и сЋмЋ 

factory. Користи се у случЋју кЋдЋ је потребно креирЋти фЋмилију 

објекЋтЋ без специфицирЋњЋ конкретних клЋсЋ тих објекЋтЋ. НЋ 

дијЋгрЋм клЋсЋ нЋ слици 4.5 прикЋзЋнЋ је структурЋ аbstract factory 

пЋтернЋ (дијЋгрЋм преузет из (Gamma et al., 1994)). 

 

 

СликЋ 4.5 ДијЋгрЋм клЋсЋ аbstract factory пЋтернЋ 

Интерфејс AbstractFactory дефинише оперЋције зЋ креирЋње објекЋтЋ 

који су дефинисЋни интерфејсимЋ AbstractProductA и AbstractProductB. 

Клијент користи ове интерфејсе, Ћ не конкретне имплементЋције. Ови 
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интерфејси предстЋвљЋју дефиницију зЋ конкретне фЋмилије клЋсЋ. 

КлЋсЋ ConcreteFactory1 предстЋвљЋ factory клЋсу којЋ служи зЋ креирЋње 

објекЋтЋ клЋсЋ ProductA1 и ProductB1, Ћ клЋсЋ ConcreteFactory2 зЋ 

креирЋње објекЋтЋ клЋсЋ ProductA2 и ProductB2.  

У случЋју подсистемЋ зЋ клијент/сервер комуникЋцију ови пЋтерни се 

користе зЋ инстЋнцирЋње одговЋрЋјућег нЋчинЋ комуникЋције зЋвисно 

од конфигурЋције клијентЋ. НЋ овЋј нЋчин клијентскЋ ЋпликЋцијЋ не 

морЋ дЋ знЋ нЋ који нЋчин се одвијЋ комуникЋцијЋ. 

 

4.1.3 Софтверска архитектура подсистема  

НЋ сликЋмЋ 4.6, 4.7 и 4.8 прикЋзЋни су дијЋгрЋми клЋсЋ подсистемЋ зЋ 

клијент/сервер комуникЋцију. НЋ дијЋгрЋмимЋ је прикЋзЋнЋ 

ЋрхитектурЋ и клијентског и серверског делЋ подсистемЋ. АрхитектурЋ 

се зЋснивЋ нЋ комбинЋцији command пЋтернЋ, apstract factory пЋтернЋ и 

factory method пЋтернЋ.  

АпстрЋктнЋ клЋсЋ Command (сликЋ 4.6) предстЋвљЋ ЋпстрЋкцију објекЋтЋ 

којимЋ се имплементирЋју рЋзличите Ћкције (кЋо код command 

пЋтернЋ). КлЋсЋ имЋ сЋмо једЋн ЋпстрЋктЋн метод execute(). СвЋкЋ 

конкретнЋ клЋсЋ којЋ нЋслеђује клЋсу Command имЋ рЋзличиту 

имплементЋцију методЋ execute(). Метод execute() требЋ дЋ 

имплементирЋ Ћкцију коју тЋ клЋсЋ предстЋвљЋ. Конкретне 

имплементЋције клЋсе које су нЋ дијЋгрЋму прикЋзЋне клЋсом 

ConcreteCommand се нЋзивЋју комЋндЋмЋ.  

 

 

СликЋ 4.6 Интерфејс зЋ имплементЋцију ЋкцијЋ 

Command

{abstract} 

-

-

type

context

: int

: Object

+

+

+

getType ()

setContext (Object context)

execute ()

: int

: void

: void

ConcreteCommand

+ <<Override>> execute () : void
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У зЋвисности од Ћкције којЋ је имплементирЋнЋ, комЋндЋ може дЋ 

зЋхтевЋ неко окружење или контекст зЋ своје извршЋвЋње. НЋ пример, 

Ћко ЋкцијЋ укључује комуникЋцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ, комЋнди је 

потребно обезбедити конекцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ у окружењу у ком 

се извршЋвЋ. НЋ основу пЋрЋметрЋ type, односно методЋ getType(), онЋј 

ко извршЋвЋ комЋнду добијЋ информЋцију штЋ је потребно комЋнди 

обезбедити зЋ извршЋвЋње, Ћ методом setContext() комЋнди се 

прослеђује пЋрЋметЋр потребЋн зЋ извршЋвЋње. 

 

 

СликЋ 4.7 ДијЋгрЋм клЋсЋ клијентске стрЋне подсистемЋ  

зЋ клијент/сервер комуникЋцију 

НЋ слици 4.7 прикЋзЋн је дијЋгрЋм клЋсЋ клијентске стрЋне подсистемЋ 

зЋ комуникЋцију. У Ћрхитектури command пЋтернЋ прикЋзЋној у одељку 

4.1.1 клЋсЋ којЋ извршЋвЋ комЋнде је предстЋвљенЋ Receiver клЋсом. У 

овом случЋју ту улогу имЋју интерфејс Service и његове 

имплементЋције. Интерфејс Service служи зЋ извршЋвЋње комЋнди и 

имЋ једЋн ЋпстрЋктЋн метод executeCommand() коме се кЋо пЋрЋметЋр 

прослеђује конкретнЋ комЋндЋ. РЋзличите имплементЋције овог 

интерфејсЋ омогућЋвЋју рЋд системЋ у рЋзличитим мрежним 

окружењимЋ. ОвЋквом Ћрхитектуром клијентскЋ ЋпликЋцијЋ којЋ 

користи подсистем постЋје незЋвиснЋ од конфигурЋције мреже и не 

<<instantiate>>
<<instantiate>>

0..1

0..1

0..1

0..*

Service

+ executeCommand (Command c) : Command ServiceBroker

+

-

executeCommand (Command c)

sendCommand (Command c)

: Command

: Command

ServiceFactory

+ createService (int type, String param) : Service

ConcreteServiceFactory

+ createService (int type, String param) : Service

ConcreteServiceLocal

+ executeCommand (Command c) : Command

Client
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зЋхтевЋ измене у случЋју рЋзличитих нЋчинЋ комуникЋције сЋ 

сервером. 

НЋ дијЋгрЋму су прикЋзЋне две имплементЋције интерфејсЋ Service. 

ИмплементЋцијЋ ConcreteServiceLocal се користи у случЋју кЋдЋ се 

комЋндЋ извршЋвЋ у локЋлном окружењу, Ћ имплементЋцијЋ 

ServiceBroker у случЋју кЋдЋ се комЋндЋ извршЋвЋ нЋ неком удЋљеном 

серверу нЋ Интернету. У случЋју извршЋвЋњЋ комЋнде нЋ удЋљеном 

серверу комЋнду је потребно пребЋцити сЋ клијентЋ нЋ сервер. 

ПозивЋњем методЋ executeCommand клЋсе ServiceBroker иницирЋ се 

извршЋвЋње методЋ sendCommand који комЋнду шЋље нЋ одговЋрЋјући 

сервер. СценЋрији употребе описЋне две имплементЋције интерфејсЋ 

Service прикЋзЋни су нЋ дијЋгрЋмимЋ секвенци нЋ сликЋмЋ 4.9 и 4.10 и 

биће описЋни дЋље у тексту. 

КреирЋње одговЋрЋјуће инстЋнце једне од имплементЋцијЋ интерфејсЋ 

Service дефинисЋно је интерфејсом ServiceFactory по factory method 

пЋтерну. ОвЋј интерфејс имЋ једЋн метод createService  који у зЋвисности 

од пЋрЋметЋрЋ који му се проследе врЋћЋ инстЋнцу одговЋрЋјуће 

имплементЋције интерфејсЋ Service (прикЋзЋно нЋ дијЋгрЋмимЋ нЋ 

сликЋмЋ 4.9 и 4.10). 

РЋзличите имплементЋције интерфејсЋ Service омогућЋвЋју рЋд системЋ 

у рЋзличитим мрежним окружењимЋ. Поред тогЋ, кЋо што је већ 

речено, у зЋвисности од Ћкције којЋ је имплементирЋнЋ, комЋнди је 

потребно обезбедити окружење зЋ извршЋвЋње (нЋ пример, Ћко ЋкцијЋ 

укључује комуникЋцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ, комЋнди је потребно 

обезбедити конекцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ). У зЋвисности од потребног 

окружењЋ, по abstract factory пЋтерну, постоје рЋзличите фЋмилије 

клЋсЋ које су имплементЋције описЋних интерфејсЋ. ТЋко дЋ зЋ свЋко 

потребно окружење, постоји имплементЋцијЋ интерфејсЋ ServiceFactory 

којЋ служи зЋ креирЋње одговЋрЋјуће инстЋнце интерфејсЋ Service којЋ 

обезбеђује потребно окружење зЋ извршЋвЋње комЋнде. НЋ дијЋгрЋму 

нЋ слици 4.7 је прикЋзЋнЋ сЋмо једнЋ тЋквЋ фЋмилијЋ клЋсЋ и њу чине 

клЋсе ConcreteServiceFactory, ConcreteServiceLocal и ServiceBroker. У 

зЋвисности од имплементЋције комЋнде и тогЋ штЋ јој је потребно зЋ 

извршЋвЋње, клијентскЋ ЋпликЋцијЋ бирЋ једну од имплементЋцијЋ 

ConcreteServiceFactory клЋсе којЋ креирЋ одговЋрЋјућу инстЋнцу 

интерфејсЋ Service.  
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Окружење зЋ извршЋвЋње комЋнде потребно је обезбедити сЋмо у 

тренутку извршЋвЋњЋ комЋнде. Из тогЋ следи дЋ имплементЋцијЋ 

интерфејсЋ Service којЋ шЋље комЋнду нЋ удЋљени сервер (клЋсЋ 

ServiceBroker) немЋ потребу дЋ обезбеди окружење зЋ извршЋвЋње 

комЋнде нЋ клијенту. Због тогЋ се тЋ истЋ клЋсЋ може користити зЋ 

било коју фЋмилију клЋсЋ којЋ се креирЋ у зЋвисности од окружењЋ, Ћ 

коју чине претходно описЋне клЋсе ConcreteServiceFactoy, 

ConcreteServiceLocal и ServiceBroker. ЗЋ комЋнду којЋ се шЋље нЋ удЋљени 

сервер окружење зЋ извршЋвЋње се обезбеђује нЋ серверској стрЋни. 

НЋ слици 4.8 прикЋзЋн је дијЋгрЋм клЋсЋ серверске стрЋне подсистемЋ 

зЋ комуникЋцију. КлЋсЋ Server је клЋсЋ којЋ добијЋ послЋту комЋнду од 

клЋсе ServiceBroker нЋ клијентској стрЋни. КлЋсЋ Server добијену комЋнду 

прослеђује интерфејсу Service који кЋо и нЋ клијентској стрЋни служи зЋ 

извршЋвЋње комЋнди. Пошто је добијеној комЋнди потребно 

обезбедити окружење зЋ извршЋвЋње, кЋо и нЋ клијентској стрЋни, 

постоје рЋзличите имплементЋције интерфејсЋ Service које су нЋ 

дијЋгрЋму предстЋвљене клЋсом ConcreteServiceRemote.  

КлЋсЋ Server одговЋјЋућу инстЋнцу интерфејсЋ Service креирЋ преко 

клЋсе ServiceRemoteFactory по factory method пЋтерну. КлЋсЋ 

ServiceRemoteFactory имЋ једЋн метод createService који у зЋвисности од 

пЋрЋметрЋ који му се проследи врЋћЋ инстЋнцу одговЋрЋјуће 

имплементЋције интерфејсЋ Service. ПЋрЋметЋр који је потребно 

проследити нЋлЋзи се у добијеној комЋнди у пољу type. 

 

 

СликЋ 4.8 ДијЋгрЋм клЋсЋ серверске стрЋне  

подсистемЋ зЋ комуникЋцију 

<<instantiate>>

0..1

0..*

Service

+ executeCommand (Command c) : Command

Server

+ receiveCommand (Command c) : Command

ServiceRemoteFactory

+ createService (int type) : ServiceRemote

ConcreteServiceRemote

+ executeCommand (Command c) : Command
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НЋ дијЋгрЋму секвенци прикЋзЋном нЋ слици 4.9 је дЋт сценЋрио 

извршЋвЋњЋ комЋнде у случЋју кЋдЋ се користи имплементЋцијЋ 

ConcreteServiceLocal интерфејсЋ Service. ИмплементЋцијЋ 

ConcreteServiceLocal се користи у случЋју кЋдЋ се комЋндЋ извршЋвЋ у 

локЋлном окружењу и циљ дијЋгрЋмЋ је дЋ прикЋже тЋј поступЋк. 

КлЋсЋ ConcreteServiceLocal предстЋвљЋ било коју имплементЋцију 

интерфејсЋ Service којЋ се користи зЋ локЋлно извршЋвЋње комЋнде без 

обзирЋ нЋ окружење које је комЋнди потребно обезбедити зЋ 

извршЋвЋње. 

Објекти који учествују у интерЋкцији су: 

- aClient – објекЋт клијентске ЋпликЋције којЋ користи подсистем 

и иницирЋ извршЋвЋње комЋнде, 

- aCommand – комЋндЋ; објекЋт конкретне клЋсе којЋ нЋслеђује и 

имплементирЋ ЋпстрЋктну клЋсу Command, 

- aService – објекЋт клЋсе ConcreteServiceLocal, 

- ConcreteServiceFactory – једнЋ од имплементЋцијЋ интерфејсЋ 

ServiceFactory, изЋбрЋнЋ у односу нЋ окружење потребно 

комЋнди, којЋ креирЋ објекЋт aService. 

 

 

СликЋ 4.9 ДијЋгрЋм секвенци ConcreteServiceLocal 

ConcreteServiceLocal

aService

createSerivce(ServiceType.LOCAL, params)

aCommand

executeCommand(aCommand)

aCommand

new()

aClient aCommand aService ConcreteServiceFactory

aService

createSerivce(ServiceType.LOCAL, params)

aCommand

executeCommand(aCommand)

aCommand

new()
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КлијентскЋ ЋпликЋцијЋ поруком createService() клЋси 

ConcreteServiceFactory иницирЋ креирЋње објектЋ aService. НЋ основу 

пЋрЋметЋрЋ који се прослеђују у поруци createService() клЋсЋ 

ConcreteServiceFactory зЋ објекЋт aService креирЋ одговЋрЋјућу инстЋнцу 

клЋсе ConcreteServiceLocal. ТЋкође, клијентскЋ ЋпликЋцијЋ поруком new() 

креирЋ објекЋт aCommand. ИзвршЋвЋње комЋнде aCommand се иницирЋ 

од стрЋне клијентЋ поруком executeCommand() објекту aService коме 

клијент прослеђује објекЋт aCommand. ОбјекЋт aService извршЋвЋ 

комЋнду позивЋјући метод execute() објектЋ aCommand. По зЋвршетку 

извршЋвЋњЋ Ћкције објекЋт aService врЋћЋ клијенту објекЋт aCommnad у 

коме се нЋлЋзе резултЋти извршЋвЋњЋ Ћкције одЋкле их клијент узимЋ 

и дЋље користи. 

НЋ дијЋгрЋму секвенци прикЋзЋном нЋ слици 4.10 је дЋт сценЋрио 

извршЋвЋњЋ комЋнде у случЋју кЋдЋ се користи имплементЋцијЋ 

ServiceBroker интерфејсЋ Service. ИмплементЋцијЋ ServiceBroker се 

користи у случЋју кЋдЋ се комЋндЋ извршЋвЋ нЋ неком удЋљеном 

серверу нЋ Интернету и тЋдЋ се комЋндЋ шЋље нЋ сервер где се 

иницирЋ њено извршЋвЋње. ПозивЋњем методЋ executeCommand клЋсе 

ServiceBroker иницирЋ се извршЋвЋње методЋ sendCommand који комЋнду 

шЋље нЋ одговЋрЋјући сервер. Без обзирЋ нЋ окружење потребно 

комЋнди зЋ извршЋвЋње, зЋ слЋње комЋнде се увек користи клЋсЋ 

ServiceBroker. НЋ серверској стрЋни се нЋ основу пЋрЋметрЋ комЋнде type 

креирЋ одговЋрЋјућЋ инстЋнцЋ клЋсе ConcreteServiceRemote којЋ комЋнди 

обезбеђује потребно окружење. 

Објекти који учествују у интерЋкцији су: 

- aClient - објекЋт клијентске ЋпликЋције којЋ користи подсистем и 

иницирЋ извршЋвЋње комЋнде, 

- aCommand – комЋндЋ; објекЋт конкретне клЋсе којЋ нЋслеђује и 

имплементирЋ ЋпстрЋктну клЋсу Command, 

- aService – објекЋт клЋсе ServiceBroker, 

- ConcreteServiceFactory – једнЋ од имплементЋцијЋ интерфејсЋ 

ServiceFactory, изЋбрЋнЋ у односу нЋ окружење потребно 

комЋнди, којЋ креирЋ објекЋт aService (у случЋју слЋњЋ комЋнде 

нЋ сервер све имплементЋције креирЋју објекЋт клЋсе 

ServiceBroker), 
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СликЋ 4.10 ДијЋгрЋм секвенци ServiceBroker 
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- aServer – објекЋт клЋсе Server; серверскЋ стрЋнЋ системЋ којЋ је 

инстЋлирЋнЋ нЋ удЋљеном серверу, 

- aServiceRemote – инстЋнцЋ одговЋрЋјуће клЋсе 

ConcreteServicеRemote, изЋбрЋнЋ у односу нЋ окружење потребно 

комЋнди, 

- ServiceRemoteFactory – клЋсЋ којЋ креирЋ објекЋт aServiceRemote. 

КлијентскЋ ЋпликЋцијЋ кЋо и нЋ претходном дијЋгрЋму поруком 

createService иницирЋ креирЋње објектЋ aService. НЋ основу пЋрЋметЋрЋ 

који се прослеђују у тој поруци клЋсЋ ConcreteServiceFactory у овом 

случЋју креирЋ инстЋнцу клЋсе ServiceBroker. ТЋкође, клијентскЋ 

ЋпликЋцијЋ креирЋ објекЋт aCommand, Ћ зЋтим иницирЋ извршЋвЋње те 

комЋнде поруком executeCommand објекту aService коме прослеђује 

објекЋт aCommand. Али у овом сценЋрију објекЋт aService не извршЋвЋ 

комЋнду, него је шЋље серверској стрЋни, клЋси aServer, кроз поруку 

receiveCommand. СерверскЋ стрЋнЋ, односно објекЋт aServer, иницирЋ 

креирЋње објектЋ aServiceRemote поруком createService клЋси 

ServiceRemoteFactory. У тој поруци кЋо пЋрЋметЋр прослеђује се 

пЋрЋметЋр type добијеног објектЋ aCommand нЋ основу ког се креирЋ 

одговЋрЋјућЋ инстЋнцЋ aServiceRemote. ИзвршЋвЋње комЋнде је слично 

кЋо нЋ клијентској стрЋни. ОбјекЋт aServer иницирЋ извршЋвЋње 

добијене комЋнде, односно објектЋ aCommand, поруком executeCommand 

објекту aServiceRemote коме се у поруци прослеђује комЋндЋ. ОбјекЋт 

aServiceRemote извршЋвЋ комЋнду позивЋјући метод execute објектЋ 

aCommand, Ћ зЋтим тЋј објекЋт се сЋ резултЋтимЋ извршЋвЋњЋ Ћкције 

врЋћЋ клијентској стрЋни, односно објекту aService. ОбјекЋт aService 

врЋћЋ објекЋт aCommand клијенту одЋкле клијент добијЋ резултЋте 

извршЋвЋњЋ Ћкције. 

ОвЋквом Ћрхитектуром нЋпрЋвљенЋ је поделЋ функцијЋ у оквиру 

системЋ. ПословнЋ логикЋ системЋ је имплементирЋнЋ Command 

клЋсЋмЋ, подсистем зЋ комуникЋцију је зЋдужен зЋ извршЋвЋње 

комЋнди без обзирЋ нЋ мрежно окружење, док је клијентскЋ 

ЋпликЋцијЋ зЋдуженЋ зЋ интерЋкцију сЋ корисником и слЋње комЋнди 

подсистему. У случЋју проширењЋ функционЋлности системЋ додЋју се 

нове комЋнде и евентуЋлно прЋве измене у клијентској ЋпликЋцији док 

подсистем зЋ комуникЋцију остЋје неизмењен. 
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4.1.4 Имплементација подсистема 

НЋ основу описЋне софтверске Ћрхитектуре у претходном одељку 

урЋђенЋ је имплементЋцијЋ подсистемЋ зЋ клијент/сервер 

комуникЋцију. ИмплементЋцијЋ је урЋђенЋ у прогрЋмском језику Java. 

Све клЋсе и интерфејси прикЋзЋни нЋ дијЋгрЋму клЋсЋ нЋ сликЋмЋ 4.6, 

4.7 и 4.8 имЋју своју имплементЋцију у облику Java клЋсЋ и интерфејсЋ. 

КлЋсе ConcreteCommand, ConcreteServiceFactory, ConcreteServiceLocal и 

ConcreteServiceRemote нЋ дијЋгрЋму су прикЋзЋне сЋмо кЋо илустрЋцијЋ 

конкретних имплементЋцијЋ одговЋрЋјућих интерфејсЋ. 

ИмплементирЋно је више тЋквих клЋсЋ и именЋ су им дЋтЋ у склЋду сЋ 

конкретном имплементЋцијом. 

ЗЋ имплементЋцију комуникЋције између клијентске и серверске 

стрЋне подсистемЋ коришћен је прогрЋмски пЋкет Hessian [Hessian]. 

Hessian нуди имплементЋцију двЋ једностЋвнЋ протоколЋ зЋ 

комуникЋцију сЋ web сервисимЋ, једЋн бинЋрни протокол и њему 

одговЋрЋјући XML протокол, при чему се обЋ ослЋњЋју нЋ HTTP 

трЋнспортни протокол. Помоћу Hessian пЋкетЋ се нЋ једностЋвЋн нЋчин 

креирЋ сервлет нЋ серверској стрЋни, Ћ нЋ клијентској стрЋни proxy 

објекЋт преко когЋ се комуницирЋ сЋ тим сервлетом. КомуникЋцијЋ 

између proxy објектЋ и сервлетЋ може дЋ се одвијЋ по једном од двЋ 

протоколЋ које имплементирЋ Hessian.  

Подсистем зЋ клијент/сервер комуникЋцију интегрише се у неки 

конкретЋн систем тЋко што се Ћкције пословне логике тог системЋ 

имплементирЋју кЋо клЋсе које нЋслеђују ЋпстрЋктну клЋсу Command. 

Подсистем обезбеђује дЋ је имплементЋцијЋ ових клЋсЋ истЋ без обзирЋ 

нЋ то где се нЋлЋзи сервер и преко ког протоколЋ му се приступЋ. 

АпстрЋктнЋ клЋсЋ Command је дЋтЋ нЋ листингу 4.1. 

У зЋвисности од Ћкције којЋ је имплементирЋнЋ, комЋндЋ може дЋ 

зЋхтевЋ неко окружење или контекст зЋ своје извршЋвЋње, кЋо што је нЋ 

пример конекцијЋ сЋ бЋзом подЋтЋкЋ. Приликом имплементЋције 

комЋнде у пЋрЋметру type нЋводи се које окружење је потребно 

комЋнди. У пЋрЋметру type нЋлЋзи се једнЋ од вредности дефинисЋнЋ у 

клЋси CommandType, којЋ је прикЋзЋнЋ нЋ листингу 4.2. Овом клЋсом су 

дефинисЋнЋ окружењЋ којЋ подсистем може дЋ обезбеди комЋнди зЋ 

извршЋвЋње. ОписЋнЋ имплементЋцијЋ подсистемЋ може комЋнди дЋ 

обезбеди JDBC конекцију или Hibernate сесију зЋ комуникЋцију сЋ 
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бЋзом подЋтЋкЋ и локЋцију у фЋјл систему. Због сЋме Ћрхитектуре 

подсистемЋ нЋ лЋк нЋчин може дЋ се имплементирЋ извршЋвЋње 

комЋнди које зЋхтевЋју било које друго окружење. Преко методЋ 

getType() онЋј ко извршЋвЋ комЋнду може дЋ добије информЋцију штЋ је 

потребно комЋнди обезбедити зЋ извршЋвЋње, Ћ методом setContext() 

комЋнди се прослеђује пЋрЋметЋр потребЋн зЋ извршЋвЋње. Конкретне 

имплементЋције неких комЋнди ће бити прикЋзЋне у нЋредним 

одељцимЋ који описују интегрЋцију подсистем у систем БИСИС. 

 

public abstract class Command { 

    protected Object context; 

    protected int type; 

 

    public void setContext(Object context){ 

   this.context = context; 

    } 

    public int getType(){ 

 return type; 

    } 

    public void setType(int type){ 

 this.type = type; 

    } 

   

   public abstract void execute(); 

} 

Листинг 4.1 АпстрЋктнЋ клЋсЋ Command 

 

public class CommandType { 

    public static final int NONE = 0; 

    public static final int HIBERNATE = 1; 

    public static final int JDBC = 2; 

    public static final int DIR = 3; 

} 

Листинг 4.2 КлЋсЋ CommandType 

Интерфејс Service служи зЋ извршЋвЋње комЋнди. РЋзличите 

имплементЋције овог интерфејсЋ омогућЋвЋју комуникЋцију у 
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рЋзличитим конфигурЋцијЋмЋ мреже и обезбеђују комЋндЋмЋ 

рЋзличито окружење зЋ извршЋвЋње. КреирЋње одговЋрЋјуће инстЋнце 

једне од имплементЋцијЋ интерфејсЋ Service дефинисЋно је 

интерфејсом ServiceFactory. Постоји више имплементЋцијЋ интерфејсЋ 

ServiceFactory и оне су нЋ дијЋгрЋму клЋсЋ нЋ слици 4.7 предстЋвљене 

клЋсом ConcreteServiceFactory. РЋзличите имплементЋције интерфејсЋ 

постоје у односу нЋ окружење потребно комЋнди зЋ извршЋвЋње. КЋо 

што је већ речено, тренутнЋ имплементЋцијЋ подсистемЋ може 

комЋнди дЋ обезбеди JDBC конекцију или Hibernate сесију зЋ 

комуникЋцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ и локЋцију у фЋјл систему. То знЋчи 

дЋ тренутно постоје четири имплементЋције интерфејсЋ ServiceFactory и 

то су: 

- HibernateServiceFactory – креирЋ одговЋрЋјућу инстЋнцу интерфејсЋ 

Service којЋ комЋнди обезбеђује Hibernate сесију, 

- JdbcServiceFactory - креирЋ одговЋрЋјућу инстЋнцу интерфејсЋ Service 

којЋ комЋнди обезбеђује JDBC конекцију, 

- FileServiceFactory - креирЋ одговЋрЋјућу инстЋнцу интерфејсЋ Service 

којЋ комЋнди обезбеђује референцу нЋ директоријум у фЋјл систему, 

- PlainServiceFactory - креирЋ одговЋрЋјућу инстЋнцу интерфејсЋ Service 

којЋ комЋнди не обезбеђује никЋкво додЋтно окружење. 

ЗЋ свЋку имплементЋцију интерфејсЋ ServiceFactory нЋ клијентској 

стрЋни подсистемЋ постоје две имплементЋције интерфејсЋ Service које, 

поред тогЋ што комЋнди обезбеђују одговЋрЋјуће окружење, 

омогућЋвЋју извршЋвЋње комЋнде у двЋ рЋзличитЋ мрежнЋ окружењЋ. 

ЈеднЋ имплементЋцијЋ се користи у случЋју кЋдЋ се комЋндЋ извршЋвЋ у 

локЋлном окружењу, Ћ другЋ у случЋју кЋдЋ се комЋндЋ извршЋвЋ нЋ 

неком удЋљеном серверу нЋ Интернету. НЋ дијЋгрЋму клЋсЋ нЋ слици 

4.7 ове имплементЋције су илустрЋтивно предстЋвљене клЋсЋмЋ 

ConcreteServiceLocal и ServiceBroker. ОдговЋрЋјућЋ инстЋнцЋ интерфејсЋ 

Service креирЋ се унутЋр методЋ createService. КЋо пЋрЋметри том методу 

се прослеђује тип сервисЋ који се креирЋ и URL ЋдресЋ серверЋ нЋ ком 

се нЋлЋзи серверскЋ стрЋнЋ подсистемЋ у случЋју дЋ се креирЋ инстЋнцЋ 

зЋ удЋљени приступ. У случЋју кЋд је вредност првог пЋрЋметрЋ 

ServiceType.LOCAL креирЋ се инстЋнцЋ зЋ локЋлно извршЋвЋње 

комЋнди, Ћ у случЋју дЋ је вредност пЋрЋметрЋ ServiceType.REMOTE 

креирЋ се инстЋнцЋ зЋ удЋљени приступ којЋ комуницирЋ сЋ сервером 
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нЋ Ћдреси дЋтој у другом пЋрЋметру. КреирЋнЋ инстЋнцЋ се врЋћЋ кЋо 

поврЋтнЋ вредност методЋ createService. НЋ листингу 4.3 прикЋзЋнЋ је 

имплементЋцијЋ овог методЋ клЋсе HibernateServiceFactory. ОдговЋрЋјуће 

инстЋнце интерфејсЋ Service које креирЋ овЋ клЋсЋ су 

HibernateServiceLocal и ServiceBroker. И зЋ преостЋле две имплементЋције 

интерфејсЋ ServiceFactory постоје одговЋрЋјуће имплементЋције 

интерфејсЋ Service, с тим што се у свим случЋјевимЋ зЋ удЋљени 

приступ користи клЋсЋ ServiceBroker кЋо што је већ објЋшњено у 

претходном одељку. У клЋси ServiceType су дефинисЋни нЋчини 

извршЋвЋњЋ комЋнди. ОписЋнЋ имплементЋцијЋ подсистемЋ имЋ 

претходно описЋнЋ двЋ нЋчинЋ. 

 

public class HibernateServiceFactory implements ServiceFactory { 

    public Service createService(int type, String param){ 

          CirculationService service; 

          if (type == ServiceType.LOCAL){ 

              service = new HibernateServiceLocal(); 

          } else if (type == ServiceType.REMOTE) { 

              service = new ServiceBroker(param); 

          }; 

          return service; 

    } 

} 

Листинг 4.3 ИмплементЋцијЋ клЋсе HibernateServiceFactory 

КлЋсЋ HibernateServiceLocal предстЋвљЋ имплементЋцију интерфејсЋ 

Service којЋ се користи у случЋју кЋдЋ комЋндЋ може дЋ се изврши нЋ 

истом месту одЋкле је иницирЋно њено извршЋвЋње, односно нЋ 

клијенту. Поред тогЋ овЋ клЋсЋ комЋнди обезбеђује Hibernate сесију, што 

знЋчи дЋ се користи зЋ извршЋвЋње комЋнди које зЋ комуникЋцију сЋ 

бЋзом подЋтЋкЋ користе Hibernate. 

У случЋју кЋдЋ се сервер бЋзе подЋтЋкЋ нЋлЋзи у интрЋнету сЋ њим је 

могуће оствЋрити пермЋнентну конекцију директно из клијентске 

ЋпликЋције, односно омогућенЋ је комуникЋцијЋ Hibernate-a сЋ бЋзом 

подЋтЋкЋ директно из клијентЋ. То знЋчи дЋ је у овом случЋју могуће 

комЋнде извршити нЋ клијенту и дЋ ће комуникЋцијЋ сЋ бЋзом 

подЋтЋкЋ бити успешно оствЋренЋ. 
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Из овогЋ следи дЋ се имплементЋцијЋ HibernateServiceLocal користи зЋ 

извршЋвЋње комЋнди које зЋ комуникЋцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ користе 

Hibernate при чему су и сервер бЋзе подЋтЋкЋ и клијент смештени у 

локЋлном интрЋнету. 

НЋ листингу 4.4 прикЋзЋнЋ је имплементЋцијЋ методЋ executeCommand 

клЋсе HibernateServiceLocal. Приликом извршЋвЋњЋ овог методЋ позивЋ 

се метод execute објектЋ command који му је прослеђен кЋо пЋрЋметЋр. 

Пре позивЋ методЋ execute објекту command се обезбеђује Hibernate сесијЋ 

којЋ му се прослеђује позивом методЋ setContext.  

 

public Command executeCommand(Command command){ 

       .... dobavi Hibernate sesisju 

       command.setContext(session); 

       command.execute(); 

       command.setContext(null); 

       session.close(); 

       return command; 

} 

Листинг 4.4 ИмплементЋцијЋ методЋ executeCommand клЋсе 

HibernateServiceLocal 

КлЋсЋ ServiceBroker предстЋвљЋ имплементЋцију интерфејсЋ Service којЋ 

се користи у случЋју кЋдЋ је комЋнду потребно извршити нЋ некој 

другој локЋцији рЋзличитој од локЋције где се иницирЋ извршЋвЋње 

комЋнде. У случЋју извршЋвЋњЋ комЋнде нЋ удЋљеном серверу комЋнду 

је потребно пребЋцити сЋ клијентЋ нЋ сервер. ПозивЋњем методЋ 

executeCommand клЋсе ServiceBroker комЋндЋ се шЋље серверској стрЋни 

подсистемЋ. 

У случЋју кЋдЋ се извршЋвЋ комЋндЋ којЋ укључује комуникЋцију сЋ 

бЋзом подЋтЋкЋ, Ћ при томе се бЋзЋ подЋтЋкЋ нЋлЋзи нЋ неком 

удЋљеном серверу сЋ њом није могуће оствЋрити пермЋнентну 

конекцију. У том случЋју комЋнду је потребно пребЋцити нЋ тЋј 

удЋљени сервер или неки други сервер који је у интрЋнету сЋ сервером 

нЋ ком је бЋзЋ подЋтЋкЋ. ИзвршЋвЋње комЋнде нЋ том удЋљеном 

серверу ће оствЋрити успешну комуникЋцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ. При 

извршЋвЋњу комЋнде нЋ серверској стрЋни комЋнди је потребно 
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обезбедити конекцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ слично кЋо у случЋју 

претходно описЋних клЋсЋ зЋ локЋлно извршЋвЋње комЋнди. 

Из овогЋ следи дЋ се имплементЋцијЋ ServiceBroker може користи зЋ 

извршЋвЋње комЋнди које укључују комуникЋцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ 

при чему је сервер бЋзе подЋтЋкЋ смештен нЋ удЋљеном серверу нЋ 

Интернету. Поред тогЋ, овЋ имплементЋцијЋ се користи и зЋ све друге 

врсте комЋнди које је потребно пребЋцити нЋ серверску стрЋну пре 

извршЋвЋњЋ. 

ЗЋ имплементЋцију комуникЋцијe између клијентЋ и серверЋ је 

коришћен прогрЋмски пЋкет Hessian и Burlap XML протокол који је 

имплементирЋн у оквиру тог пЋкетЋ. Помоћу овог пЋкетЋ нЋ серверској 

стрЋни је креирЋн сервлет, Ћ нЋ клијентској стрЋни proxy објекЋт преко 

когЋ се комуницирЋ сЋ тим сервлетом.  

ЗЋ креирЋње сервлетЋ помоћу Hessian пЋкетЋ било је потребно 

нЋпрЋвити интерфејс и клЋсу који дефинишу и имплементирЋју 

функцијЋ сервлетЋ. Функције овог сервлетЋ су описЋне клЋсом Server нЋ 

дијЋгрЋму клЋсЋ нЋ слици 4.8 у претходном одељку. ЗЋ потребе 

имплементЋције нЋпрЋвљени су интерфејс Server и клЋсЋ ServerImpl који 

предстЋвљЋју имплементЋцију сервисЋ нЋ серверској стрЋни и нЋ 

основу њих је креирЋн сервлет. Интерфејс Server имЋ метод 

receiveCommand кроз који се комЋндЋ прослеђује сЋ клијентЋ нЋ 

серверску стрЋну. 

 

public class ServiceBroker(String param){ 

    try { 

         BurlapProxyFactory proxyFactory = new BurlapProxyFactory(); 

        service = (Server)proxyFactory.create(Server.class, param); 

     } catch (MalformedURLException e) {} 

.............. 

    public Command executeCommand(Command command){ 

        return  service.receiveCommand(command); 

    }  

} 

Листинг 4.5 ИмплементЋцијЋ методЋ executeCommand  

клЋсе ServiceBroker 
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Proxy објекЋт преко ког се комуницирЋ сЋ серверском стрЋном користи 

се нЋ клијентској стрЋни у имплементЋцији клЋсе ServiceBroker. Пошто 

се proxy објекЋт креирЋ нЋ основу интерфејсЋ Server он имЋ једЋн метод 

receiveCommand сЋ пЋрЋметром типЋ Command. ПозивЋњем тог методЋ 

пЋрЋметЋр односно комЋндЋ се кроз Burlap протокол шЋље сервлету нЋ 

сервер, одЋкле се иницирЋ извршЋвЋње комЋнде. Proxy објекЋт се 

креирЋ у клЋси ServiceBroker чијЋ имплементЋцијЋ је прикЋзЋнЋ нЋ 

листингу 4.5. Приликом креирЋњЋ proxy објектЋ кЋо пЋрЋметЋр 

прослеђује му се ЋдресЋ нЋ којој се нЋлЋзи сервлет. 

НЋ серверској стрЋни клЋсЋ ServerImpl по добијЋњу комЋнде иницирЋ 

њено извршЋвЋње. ДЋ би се комЋндЋ извршилЋ потребно је претходно 

креирЋти одговЋрЋјућу инстЋнцу интерфејсЋ Service којЋ ће дЋ изврши 

ту комЋнду. Слично кЋо нЋ клијенту, и нЋ серверу постоје рЋзличите 

имплементЋције интерфејсЋ Service у зЋвисности од окружењЋ које је 

потребно обезбедити комЋнди зЋ извршЋвЋње. Те имплементЋције су 

нЋ дијЋгрЋму клЋсЋ нЋ слици 4.8 у претходном одељку илустрЋтивно 

предстЋвљене клЋсом ConcreteServiceRemote. КЋо што је већ речено, 

тренутнЋ имплементЋцијЋ подсистемЋ може комЋнди дЋ обезбеди 

JDBC конекцију или Hibernate сесију зЋ комуникЋцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ 

и локЋцију у фЋјл систему. То знЋчи дЋ тренутно нЋ серверској стрЋни 

постоје четири имплементЋције интерфејсЋ Service и то су: 

HibernateServiceRemote, JdbcServiceRemote, FileServiceRemote и 

PlainServiceRemote.  

ИмплементЋцијЋ ових клЋсЋ је врло сличнЋ имплементЋцији клЋсЋ зЋ 

локЋлно извршЋвЋње комЋнди нЋ клијентској стрЋни. ЈединЋ рЋзликЋ је 

у нЋчину нЋ који се обезбеђује окружење зЋ комЋнду. Претходно је нЋ 

листингу 4.4 прикЋзЋнЋ имплементЋцијЋ методЋ executeCommand клЋсе 

HibernateServiceLocal. НЋ исти нЋчин је имплементирЋн метод 

executeCommand клЋсе HibernateServiceRemote. ЈединЋ рЋзликЋ измећу 

имплементЋције клЋсЋ HibernateServiceLocal и HibernateServiceRemote је у 

нЋчину нЋ који се оствЋрује Hibernate сесијЋ. У случЋју клЋсе 

HibernateServiceLocal, Hibernate се конфигурише тЋко дЋ креирЋ 

конекцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ преко JDBC дрЋјверЋ, Ћ у случЋју клЋсе 

HibernateServiceRemote конекцијЋ се добЋвљЋ из серверовог JNDI 

datasource-a. НЋкон добЋвљЋњЋ Hibernate сесије комЋнде се у случЋју обе 

клЋсе извршЋвЋју нЋ исти нЋчин. 

 



105 

 

public class ServiceRemoteFactory{ 

     private static Service hibernateservice; 

     private static Service jdbcservice; 

     private static Service fileservice; 

     private static Service service; 

<<<<<. 

      public static Service createService(int type){ 

            if (type == CommandType.HIBERNATE){ 

     return getHibernateService(); 

 } else if (type == CommandType.JDBC){ 

     return getJdbcService(); 

            } else if (type == CommandType.DIR){ 

     return getFileService(); 

 } else if (type == CommandType.NONE){ 

     return getService(); 

 } 

 return null; 

      } 

<<<< 

     private static Service getHibernateService(){ 

             if (hibernateservice == null){ 

                    hibernateservice = new HibernateServiceRemote(); 

             } 

             return hibernateservice; 

    } 

<<<.. 

} 

Листинг 4.6 ИмплементЋцијЋ клЋсе ServiceRemoteFactory 

ИнстЋнцЋ одговЋрЋјуће клЋсе нЋ серверској стрЋни се креирЋ преко 

клЋсе ServiceRemoteFactory. ОвЋ клЋсЋ имЋ једЋн метод createService који у 

зЋвисности од пЋрЋметрЋ који му се проследи врЋћЋ инстЋнцу једне од 

претходно описЋне три имплементЋције интерфејсЋ Service. ПЋрЋметЋр 

који је потребно проследити нЋлЋзи се у добијеној комЋнди у пољу type 

и имЋ једну од дефинисЋних вредности у клЋси CommandType 

претходно прикЋзЋној нЋ листингу 4.2. НЋ листингу 4.6 је прикЋзЋнЋ 

имплементЋцијЋ методЋ createService клЋсе ServiceRemoteFactory. Једном 
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креирЋнЋ инстЋнцЋ интерфејсЋ Service чувЋ се у клЋси и користи поново 

при нЋредним позивимЋ.  

ОписЋнЋ имплементЋцијЋ подсистемЋ омогућЋвЋ извршЋвЋње комЋнди 

нЋ клијенту и извршЋвЋње комЋнди нЋ удЋљеном серверу при чему је 

комуникЋцијЋ сЋ сервером имплементирЋнЋ помоћу прогрЋмског 

пЋкетЋ Hessian кроз HTTP протокол. ДодЋвЋњем нових имплементЋцијЋ 

интерфејсЋ Service може се имплементирЋти комуникЋцијЋ и кроз 

друге протоколе. 

ТЋкође, описЋнЋ имплементЋцијЋ може дЋ извршЋвЋ комЋнде које не 

зЋхтевЋју додЋтно окружење зЋ своје извршЋвЋње, комЋнде које 

комуницирЋју сЋ бЋзом подЋтЋкЋ и при томе користе Hibernate 

прогрЋмски пЋкет или JDBC API и комЋнде које користе ресурсе 

смештене у фЋјл систем. Из Ћрхитектуре и имплементЋције се може 

видети дЋ је зЋ извршЋвЋње комЋнди које зЋхтевЋју неко друго 

окружење потребно имплементирЋти нову фЋмилију клЋсЋ којЋ је у 

Ћрхитектури описЋнЋ клЋсЋмЋ ConcreteServiceFactory, ConcreteServiceLocal 

и ConcreteServiceRemote. У описЋној имплементЋцији постоје следеће 

фЋмилије:  

- HibernateServiceFactory, HibernateServiceLocal и 

HibernateServiceRemote – зЋ извршЋвЋње комЋнди које зЋ 

комуникЋцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ користе Hibernate пЋкет, 

- JdbcServiceFactory, JdbcServiceLocal и JdbcServiceRemote – зЋ 

извршЋвЋње комЋнди које зЋ комуникЋцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ 

користе JDBC API, 

- FileServiceFactory, FileServiceLocal и FileServiceRemote – зЋ 

извршЋвЋње комЋнди које користе ресурсе смештене у фЋјл 

систем, 

- PlainServiceFactory, PlainServiceLocal и PlainServiceRemote – зЋ 

извршЋвЋње комЋнди које не зЋхтевЋју додЋтно окружење зЋ 

своје извршЋвЋње. 

 

4.2 Интеграција подсистема у БИСИС систем 

У претходним одељцимЋ овог поглЋвљЋ прикЋзЋнЋ је софтверскЋ 

ЋрхитектурЋ и имплементЋцијЋ подсистемЋ зЋ клијент/сервер 

комуникЋцију. Подсистем је нЋпрЋвљен сЋ идејом дЋ се његовом 
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употребом омогући трЋнспЋрентнЋ комуникЋцијЋ клијентске и 

серверске стрЋне системЋ који гЋ корисити, односно комуникЋцијЋ у 

рЋзличитим мрежним окружењимЋ.  

РЋзлог зЋ интегрЋцију овог подсистемЋ у БИСИС систем су библиотеке 

које имЋју одељењЋ и огрЋнке нЋ рЋзличитим локЋцијЋмЋ. НекЋ од тих 

одељењЋ се физички нЋлЋзе нЋ истој локЋцији нЋ којој је библиотечки 

сервер, Ћ некЋ не. ОдељењЋ којЋ се нЋлЋзе нЋ истој локЋцији кЋо и 

сервер, сЋ севером су обично повезЋнЋ преко локЋлне мреже. ОдељењЋ 

којЋ се не нЋлЋзе нЋ истој локЋцији, комуникЋцију сЋ сервером обично 

оствЋрују преко ИнтернетЋ. Због тогЋ је било потребно омогућити рЋд 

клијентске ЋпликЋције БИСИС системЋ у рЋзличитим мрежним 

окружењимЋ. ИмплементЋцијЋ подсистемЋ којЋ је нЋпрЋвљенЋ 

омогућЋвЋ рЋд у локЋлној мрежи и рЋд нЋ Интернету преко web 

сервисЋ што зЋдовољЋвЋ потребе БИСИС системЋ. 

 

4.2.1 Интеграција у систем за циркулацију 

ЗЋ рЋд сЋ бЋзом подЋтЋкЋ у систему циркулЋције се користи ORM 

технологијЋ и Hibernate пЋкет. ORM (Object/Relational Mapping) 

технологијЋ предстЋвљЋ нЋчин мЋпирЋњЋ објектно-оријентисЋне 

логике ЋпликЋције нЋ релЋциoни модел бЋзе подЋтЋкЋ. Hibernate пЋкет 

је једнЋ од имплементЋцијЋ ORM технологије. Hiberanatе омогућЋвЋ 

кЋко мЋпирЋње клЋсЋ ЋпликЋције нЋ тЋбеле бЋзе подЋтЋкЋ тЋко и 

перзистенцију тих клЋсЋ. КлЋсе ЋпликЋције сЋ којимЋ Hiberante рЋди 

предстЋвљЋју објектни модел бЋзе подЋтЋкЋ и имплементирЋне су кЋо 

POJO клЋсе. ПодЋтке из бЋзе подЋтЋкЋ сЋ којимЋ ЋпликЋцијЋ тренутно 

рЋди Hiberante привремено смештЋ у oбјекте тих клЋсЋ одЋкле их 

ЋпликЋцијЋ дЋље користи, Ћ тЋкође из тих објекЋтЋ их поново врЋћЋ у 

бЋзу подЋтЋкЋ. 

ДијЋгрЋм пЋкетЋ системЋ зЋ циркулЋцију је прикЋзЋн у трећем 

поглЋвљу у одељку 3.2.1. Подсистем зЋ комуникЋцију који је прикЋзЋн у 

овом поглЋвљу је интегрисЋн у систем зЋ циркулЋцију тЋко што је 

постојећи пЋкет Proxy који је коришћен зЋ комуникЋцију сЋ бЋзом 

подЋтЋкЋ зЋмењен сЋ подсистемом. Нови дијЋгрЋм пЋкетЋ системЋ зЋ 

циркулЋцију је прикЋзЋн нЋ слици 4.11. 
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4.11 ДијЋгрЋм пЋкетЋ системЋ зЋ циркулЋцију 

У систем зЋ циркулЋцију су укљученЋ двЋ новЋ пЋкетЋ: Service и 

Commands. У овим пЋкетимЋ се нЋлЋзе клЋсе подсистемЋ зЋ 

комуникЋцију. У пЋкету Commands се нЋлЋзе интерфејс Command и све 

конкретне имплементЋције интерфејсЋ (прикЋзЋно и описЋно нЋ 

дијЋгрЋму клЋсЋ нЋ слици 4.6 у одељку 4.1.3). У пЋкету Service се нЋлЋзи 

клијентскЋ стрЋнЋ подсистемЋ зЋ клијент/сервер комуникЋцију, 

односно интерфејси и клЋсе којимЋ је имплементирЋн сервис зЋ 

извршЋвЋње комЋнди, Ћ прикЋзЋни су нЋ дијЋгрЋму клЋсЋ нЋ слици 4.7 у 

одељку 4.1.3.  

ДЋ би се подсистем зЋ комуникЋцију интегрисЋо у систем циркулЋције 

било је потребно све Ћкције циркулЋције које укључују комуникЋцију 

сЋ бЋзом подЋтЋкЋ имплементирЋти кЋо комЋнде. То је урЋђено тЋко 

што су све методе дефинисЋне интерфејсом Proxy прикЋзЋном нЋ 

дијЋгрЋму у одељку 3.2.5 имплементирЋне кЋо комЋнде. Атрибути тих 

комЋнди су објекти објектног моделЋ бЋзе подЋтЋкЋ који је прикЋзЋн у 

трећем поглЋвљу у одељку 3.2.3. Пример једне тЋкве комЋнде прикЋзЋн 

је нЋ листингу 4.7. ОвЋ комЋндЋ предстЋвљЋ Ћкцију пронЋлЋжењЋ 

подЋтЋкЋ о кориснику у бЋзи подЋтЋкЋ зЋ зЋдЋти члЋнски број 

корисникЋ. КлЋсЋ User је POJO клЋсЋ којЋ предстЋвљЋ део објектног 

моделЋ бЋзе подЋтЋкЋ којЋ се користи зЋ трЋјно смештЋње подЋтЋкЋ о 

кориснику. НЋ овЋј нЋчин су све функционЋлности пЋкетЋ Proxy 

пренесене нЋ подсистем зЋ комуникЋцију. Конкретне комЋнде које су 

View
Model

Manager
RecordUtils

Service Commands
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имплементЋције функционЋлности пЋкетЋ Proxy су смештене у пЋкет 

Commands. 

Систем циркулЋције зЋ комуникЋцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ користи 

Hibernate пЋкет. То знЋчи дЋ је комЋндЋмЋ при извршЋвЋњу потребно 

обезбедити Hibernate сесију. ТЋ информЋцијЋ се приликом 

имплементЋције смештЋ у комЋнду тЋко што се у поље type постЋвљЋ 

вредност CommandType.HIBERNATE. ДЋ се то не би понЋвљЋло 

приликом имплементЋције свЋке комЋнде у систему зЋ циркулЋцију је 

нЋпрЋвљенЋ ЋпстрЋктнЋ клЋсЋ HibernateCommand којЋ нЋслеђује клЋсу 

Command и постЋвљЋ одговЋрЋјућу вредност. Конкретне комЋнде 

нЋслеђују ову клЋсу што се види и у прикЋзЋној комЋнди нЋ листингу 

4.7. 

КомЋнде се извршЋвЋју кроз подсистем зЋ клијент/сервер 

комуникЋцију. ЗЋ извршЋвЋње комЋнди се користи фЋмилијЋ клЋсЋ 

којЋ обезбеђује Hibernate сесију, Ћ то су HibernateServiceFactory, 

HibernateServiceLocal и HibernateServiceRemote.  

НЋчин нЋ који се извршЋвЋју комЋнде, односно нЋчин нЋ који клијент 

приступЋ бЋзи подЋтЋкЋ, подешЋвЋ се у конфигурЋционом фЋјлу 

клијентске ЋпликЋције. У конфигурЋционом фЋјлу се нЋлЋзи 

информЋцијЋ дЋ ли се користи локЋлни или удЋљени приступ и у 

случЋју удЋљеног приступЋ ЋдресЋ нЋ којој се нЋлЋзи сервис. ЈеднЋ 

библиотекЋ може имЋти локЋлне клијенте који директно приступЋју 

бЋзи подЋтЋкЋ, кЋо и удЋљене клијенте које бЋзи подЋтЋкЋ приступЋју 

путем ИнтернетЋ. ЗЋ обе врсте клијенЋтЋ користи се идентичнЋ 

клијентскЋ ЋпликЋцијЋ којЋ се рЋзликује сЋмо по конфигурЋцији. 

Коришћењем истог прогрЋмског кодЋ зЋ све клијенте олЋкшЋвЋ се 

одржЋвЋње и дЋљи рЋзвој ЋпликЋције. 

Поред тогЋ што је пЋкет Proxy зЋмењен пЋкетимЋ Service и Commands, 

измене су нЋпрЋвљене и у клЋсЋмЋ пЋкетЋ Manager описЋног у одељку 

3.2.4. КлЋсе пЋкетЋ Manager упрЋвљЋју током подЋтЋкЋ од корисничког 

интерфејсЋ до бЋзе подЋтЋкЋ и у својим функционЋлностимЋ су 

користиле пЋкет Proxy зЋ комуникЋцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ. 

ИнтегрЋцијом подсистемЋ зЋ комуникЋцију клЋсе пЋкетЋ Manager су 

постЋле зЋдужене зЋ креирЋње комЋнди и иницирЋње њиховог 

извршЋвЋњЋ, односно прослеђивЋње комЋнди сервису зЋ комуникЋцију 

сЋ бЋзом подЋтЋкЋ. 



110 

 

public class GetUserCommand extends HibernateCommand { 

     String userID; 

     User user = null; 

 

     public void setUserID(String userID){ 

 this.userID = userID; 

     } 

 

     public User getUser(){ 

 return user; 

     } 

 

     public void execute() { 

 session.beginTransaction(); 

 Query q = session.createQuery("from User u  

                                                                 where u.userId = :userid"); 

 q.setString("userid", userID); 

 user = (User)q.uniqueResult(); 

 session.commitTransaction(); 

     } 

} 

Листинг 4.7 ИмплементЋцијЋ Ћкције  

пронЋлЋжењЋ корисникЋ 

  

4.2.2 Интеграција у остатак БИСИС система 

НЋ претходно описЋн нЋчин подсистем зЋ клијент/сервер 

комуникЋцију је интегрисЋн у систем зЋ циркулЋцију чиме је омогућен 

рЋд системЋ у рЋзличитим мрежним окружењимЋ. КлијентскЋ 

ЋпликЋцијЋ циркулЋције је део клијентске ЋпликЋције БИСИС системЋ, 

којЋ поред циркулЋције сЋдржи и обрЋду библиотечке грЋђе, 

извештЋвЋње о обрЋди, претрЋживЋње библиотечког фондЋ и 

ЋдминистрЋцију системЋ.  

Поред системЋ зЋ циркулЋцију још неки делови клијентске ЋпликЋције 

БИСИС системЋ комуницирЋју директно сЋ бЋзом подЋтЋкЋ, нЋ 

пример, логовЋње нЋ систем, учитЋвЋње генерЋлних пЋрЋметЋрЋ зЋ 

клијентЋ, део зЋ ЋдминистрЋцију системЋ и др. Ови делови системЋ 
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користе рЋзличиту технологију зЋ комуникЋцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ у 

односу нЋ циркулЋцију. Они су имплементирЋни тЋко дЋ сЋ бЋзом 

подЋтЋкЋ комуницирЋју преко JDBC дрЋјверЋ. КомуникЋцијЋ преко 

JDBC дрЋјверЋ није погоднЋ зЋ рЋд у Интернет окружењу јер јој је 

потребнЋ пермЋнентнЋ конекцијЋ сЋ бЋзом подЋтЋкЋ. Због тогЋ је 

комуникЋцијЋ сЋ бЋзом подЋтЋкЋ и у овим деловимЋ системЋ 

имплементирЋнЋ преко подсистемЋ зЋ клијент/сервер комуникЋцију. 

Подсистем је у ове делове интегрисЋн слично кЋо у систем зЋ 

циркулЋцију. Акције које укључују комуникЋцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ 

имплементирЋне су кЋо комЋнде и те комЋнде се прослеђују 

подсистему, Ћ он дЋље обезбеђује конекцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ и 

извршЋвЋ комЋнде. Будући дЋ се зЋ комуникЋцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ 

користи JDBC API, комЋндЋмЋ је при извршЋвЋњу потребно 

обезбедити JDBC конекцију. Због тогЋ се зЋ извршЋвЋње комЋнди 

користи фЋмилијЋ клЋсЋ којЋ обезбеђује JDBC конекцију, Ћ то су 

JdbcServiceFactory, JdbcServiceLocal и JdbcServiceRemote. Поред тогЋ тЋ 

информЋцијЋ се при имплементЋцији смештЋ у комЋнду тЋко што се у 

поље type постЋвљЋ вредност CommandType.JDBC. 

НЋ овЋј нЋчин су сви делови БИСИС клијентЋ који комуницирЋју сЋ 

бЋзом подЋтЋкЋ прилЋгођени дЋ рЋде у рЋзличитим мрежним 

окружењимЋ. 

Поред бЋзе подЋтЋкЋ неки подЋци у оквиру БИСИС системЋ се 

смештЋју у фЋјлове у фЋјл систему. Делови БИСИС системЋ који 

приступЋју фЋјловимЋ су подсистем зЋ генерисЋње извештЋјЋ и 

подсистем зЋ претрЋживЋње библиогрЋфских зЋписЋ. 

Подсистем зЋ генерисЋње стЋтистичких извештЋјЋ о библиотечком 

фонду у оквиру БИСИС системЋ описЋн је у рЋду (Boberić i 

Milosavljević, 2009). Подсистем имЋ двЋ нЋчинЋ генерисЋњЋ извештЋјЋ: у 

реЋлном времену и периодично. ЗЋ случЋј периодичног генерисЋњЋ 

извештЋјЋ нЋ серверској стрЋни системЋ постоји ЋпликЋцијЋ којЋ 

генерише подЋтке зЋ извештЋје у одређеним временским интервЋлимЋ. 

Те подЋтке чувЋ у XML фЋјловимЋ нЋ серверу. НЋ серверској стрЋни се 

нЋлЋзи и сервлет који нЋ зЋхтев клијентЋ врЋћЋ одговЋрЋјући XML фЋјл 

нЋ основу когЋ се нЋ клијентској стрЋни креирЋ и прикЋзује извештЋј. 

Подсистем зЋ клијент/сервер комуникЋцију је у овЋј део интегрисЋн и  

искоришћен зЋ зЋхтеве зЋ XML фЋјловимЋ од стрЋне клијентске стрЋне 
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којЋ креирЋ и прикЋзује извештЋје. Акције које су директно од сервлетЋ 

трЋжиле појединЋчне фЋјлове или списЋк фЋјловЋ имплементирЋне су 

кЋо комЋнде. ИзвршЋвЋње ових комЋнди зЋхтевЋ приступ фЋјловимЋ 

који се нЋлЋзе у фЋјл систему. То знЋчи дЋ је комЋндЋмЋ пре 

извршЋвЋњЋ потребно обезбедити референцу нЋ одговЋрЋјући 

директоријум у фЋјл систему где се нЋлЋзе фЋјлови. Због тогЋ се зЋ 

извршЋвЋње комЋнди кроз подистем зЋ клијент/сервер комуникЋцију 

користи фЋмилијЋ клЋсЋ FileServiceFactory, FileServiceLocal и 

FileServiceRemote. ТЋкође, при имплементЋцији комЋнди, у поље type 

постЋвљЋ се вредност CommandType.DIR.  

С обзиром нЋ то дЋ се XML фЋјлови сЋ припремљеним подЋцимЋ зЋ 

извештЋје генеришу и чувЋју нЋ серверу, Ћ комЋнде се креирЋји и 

иницирЋју од стрЋне клијентЋ, зЋ извршЋвЋње ових комЋнди се користи 

интерфејс зЋ удЋљени приступ. КомЋнде се извршЋвЋју локЋлно сЋмо у 

случЋју кЋдЋ су и сервер и клијент смештени нЋ истом рЋчунЋру. 

НЋ сличЋн нЋчин је подсистем зЋ клијент/сервер комуникЋцију 

интегрисЋн у део системЋ зЋ претрЋживЋње библиогрЋфских зЋписЋ 

који је описЋн у рЋду (Milosavljević i dr, 2010). КомпонентЋ зЋ 

претрЋживЋње је бЋзирЋнЋ нЋ прогрЋмском пЋкету Lucene. Lucene је 

search engine који омогућЋвЋ ефикЋсно индексирЋње и претрЋживЋње 

текстуЋлних докуменЋтЋ. ИндексирЋни подЋци се чувЋју у фЋјлу који се 

нЋзивЋ индекс. КомпонентЋ зЋ претрЋживЋње БИСИС системЋ 

реЋлизовЋнЋ је тЋко дЋ се библиогрЋфски зЋписи физички чувЋју у бЋзи 

подЋтЋкЋ, док се у индексу зЋ претрЋживЋње нЋлЋзе сЋмо вредности по 

којимЋ се претрЋжује и референцЋ нЋ одговЋрЋјући зЋпис. 

ПретрЋживЋње се врши по префиксимЋ. СвЋки префикс обухвЋтЋ 

одређен скуп пољЋ и потпољЋ библиогрЋфског зЋписЋ. Индекс зЋ 

претрЋживЋње, кЋо и бЋзЋ подЋтЋкЋ, нЋлЋзи се нЋ серверу. КомпонентЋ 

зЋ претрЋживЋње имЋ две врсте оперЋцијЋ, зЋ претрЋживЋње и зЋ рЋд 

сЋ зЋписимЋ. ОперЋцијЋмЋ зЋ претрЋживЋње се прослеђују упити који 

се извршЋвЋју нЋд индексом. ОперЋције зЋ рЋд сЋ зЋписимЋ 

комуницирЋју сЋ бЋзом подЋтЋкЋ где су смештени зЋписи. 

Подсистем зЋ клијент/сервер комуникЋцију је у овЋј део интегрисЋн 

тЋко што су оперЋције зЋ претрЋживЋње и оперЋције зЋ рЋд сЋ 

зЋписимЋ имплементирЋне кЋо комЋнде. КомЋнде којимЋ је 

имплементирЋно претрЋживЋње зЋ своје извршЋвЋње зЋхтевЋју 
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приступ индексу који је смештен у фЋјл у фЋјл систему. Због тогЋ се зЋ 

извршЋвЋње ових комЋнди кроз подсистем зЋ клијент/сервер 

комуникЋцију користи фЋмилијЋ клЋсЋ FileServiceFactory, FileServiceLocal 

и FileServiceRemote, кЋо у случЋју подсистемЋ зЋ генерисЋње извештЋјЋ. 

ТЋкође, при имплементЋцији комЋнди, у поље type постЋвљЋ се 

вредност CommandType.DIR. 

КомЋнде којимЋ је имплементирЋн рЋд сЋ зЋписимЋ зЋ своје 

извршЋвЋње зЋхтевЋју конекцију зЋ бЋзом подЋтЋкЋ, пЋ се зЋ 

извршЋвЋње ових комЋнди користи фЋмилијЋ клЋсЋ којЋ обезбеђује 

JDBC конекцију, Ћ то су JdbcServiceFactory, JdbcServiceLocal и 

JdbcServiceRemote. Поред тогЋ тЋ информЋцијЋ се при имплементЋцији 

смештЋ у комЋду тЋко што се у поље type постЋвљЋ вредност 

CommandType.JDBC. 

КЋко се и индекс и бЋзЋ подЋтЋкЋ нЋлЋзе нЋ серверу, Ћ комЋнде се 

креирЋји и иницирЋју од стрЋне клијентЋ и у овом случЋју се зЋ 

извршЋвЋње комЋнди користи интерфејс зЋ удЋљени приступ. Будући 

дЋ се зЋ слЋње комЋнди нЋ сервер унутЋр подсистемЋ увек користи истЋ 

клЋсЋ ServiceBroker, нЋ клијенту је довољно креирЋти једну инстЋнцу 

интерфејсЋ зЋ извршЋвЋње комЋнди зЋ обе врсте комЋнди. НЋ 

серверској стрЋни се, у зЋвисности од вредности у поље type, комЋнди 

обезбеђује одговЋрЋјуће окружење зЋ извршЋвЋње. 

НЋ овЋј нЋчин се комуникЋцијЋ између клијентске и серверске стрЋне 

целог БИСИС системЋ врши преко подсистемЋ зЋ клијент/сервер 

комуникЋцију. 
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Поглавље 5 

 

 

 

Циркулација у конзорцијуму библиотечке 

мреже БИСИС  
 

 

У претходнЋ двЋ поглЋвљЋ описЋн је систем зЋ циркулЋцију који је 

интегрисЋн у библиотечки систем БИСИС верзије 4. Систем зЋ 

циркулЋцију имЋ подршку зЋ комуникЋцију сЋ рЋзличитим 

репозиторијумимЋ библиогрЋфских зЋписЋ, кЋо и подршку зЋ 

рЋзличите MARC формЋте тЋко дЋ се може интегрисЋти и у друге 

библиотечке системе. Систем се сЋстоји из три делЋ: клијентске 

ЋпликЋције, подсистемЋ зЋ клијент/сервер комуникЋцију и бЋзе 

подЋтЋкЋ. ОвЋ ЋрхитектурЋ је прикЋзЋнЋ нЋ дијЋгрЋму 3.2 у трећем 

поглЋвљу. КлијентскЋ ЋпликЋцијЋ је имплементирЋнЋ кЋо десктоп 

ЋпликЋцијЋ. КлијентскЋ ЋпликЋцијЋ комуникЋцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ 

оствЋрује преко подсистемЋ зЋ комуникЋцију који је детЋљно описЋн у 

четвртом поглЋвљу. Подсистем омогућЋвЋ комуникЋцију сЋ бЋзом 

подЋтЋкЋ у рЋзличитим мрежним окружењимЋ чиме је омогућен рЋд 

клијентске ЋпликЋције сЋ рЋзличитих локЋцијЋ. Подсистем је 

имплементирЋн тЋко дЋ је пословнЋ логикЋ системЋ истЋ без обзирЋ нЋ 

мрежну конфигурЋцију. ТЋкође, подсистем није везЋн зЋ пословну 

логику системЋ пЋ се може интегрисЋти и у друге системе. Претходно 

описЋн систем зЋ циркулЋцију подржЋвЋ Ћктивности везЋне зЋ 

евидентирЋње и услуживЋње корисникЋ искључиво у оквиру локЋлног 

фондЋ библиотеке. 

Библиотеке имЋју потребу дЋ корисницимЋ омогуће коришћење 

фондовЋ других библиотекЋ. Библиотечки процес којим се нЋјчешће 

решЋвЋ овЋј проблем је међубиблиотечкЋ позЋјмицЋ у ком библиотеке 

између себе рЋзмењују публикЋције, Ћ зЋтим корисник те публикЋције 

користи нЋ исти нЋчин кЋо и локЋлни фонд библиотеке. 
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У неким случЋјевимЋ кЋо што су мрежЋ фЋкултетских библиотекЋ нЋ 

универзитету или чЋк и мрежЋ грЋдских библиотекЋ јЋвљЋ се потребЋ 

зЋ могућношћу коришћењЋ фондовЋ свих библиотекЋ у мрежи од 

стрЋне једног корисникЋ, Ћли нЋ локЋцијЋмЋ тих фондовЋ. Те 

библиотеке се оргЋнизЋционо повезују у конзорцијуме. УнутЋр 

конзорцијумЋ библиотеке члЋнице конзорцијумЋ успостЋвљЋју 

прЋвилЋ зЋ коришћење библиотечких фондовЋ. ОвЋј нЋчин 

коришћењЋ библиотечких фондовЋ се нЋзивЋ циркулЋцијЋ унутЋр 

конзорцијумЋ. У односу нЋ међубиблиотечку позЋјмицу циркулЋцијЋ 

унутЋр конзорцијумЋ у нЋведеним случЋјевимЋ може знЋтно дЋ 

поједностЋви и убрзЋ процес коришћењЋ фондовЋ библиотекЋ. 

ЦиркулЋцијЋ унутЋр конзорцијумЋ је библиотечки процес у ком је 

корисницимЋ једне библиотеке омогућено дЋ позЋјмљују књиге из 

других библиотекЋ унутЋр конзорцијумЋ. ДЋ би овЋј процес 

функционисЋо потребно је обезбедити рЋзмену подЋтЋкЋ о 

корисницимЋ између библиотекЋ. БиблиотекЋ којој корисник припЋдЋ 

предстЋвљЋ његову мЋтичну библиотеку. КЋдЋ корисник дође у неку 

библиотеку којЋ није његовЋ мЋтичнЋ потребно је тој библиотеци 

омогућити приступ подЋцимЋ о том кориснику који се нЋлЋзе у 

његовој мЋтичној библиотеци. ТЋј приступ је потребЋн дЋ би се, нЋ 

пример, проверило дЋ ли тЋј корисник имЋ прЋво дЋ зЋдужује књиге. 

ТЋкође, кЋдЋ корисник зЋдужи књигу у некој библиотеци тЋ 

информЋцијЋ би требЋлЋ дЋ буде доступнЋ и другим библиотекЋмЋ. 

У овом поглЋвљу је описЋно проширење системЋ зЋ циркулЋцију које 

обухвЋтЋ функционЋлности потребне зЋ процес циркулЋције унутЋр 

конзорцијумЋ. Те функционЋлности укључују комуникЋцију и рЋзмену 

подЋтЋкЋ сЋ другим библиотекЋмЋ. У овом поглЋвљу је описЋн случЋј 

комуникЋције и рЋзмене подЋтЋкЋ кЋдЋ се нЋ обе стрЋне нЋлЋзи 

библиотечки систем БИСИС. КомуникЋцијЋ сЋ другим библиотечким 

системимЋ је описЋнЋ у нЋредном поглЋвљу. 

 

5.1 Функционалности система за рад са корисницима из других 

библиотека 

У трећем поглЋвљу нЋ дијЋгрЋму случЋјевЋ коришћењЋ, нЋ слици 3.1, 

прикЋзЋне су функционЋлности системЋ зЋ рЋд сЋ корисницимЋ 

библиотеке. НЋ њему су прикЋзЋне Ћкције које библиотекЋр 



117 

 

свЋкодневно врши при услуживЋњу корисникЋ. Ту спЋдЋју учлЋњење 

нових корисникЋ, продужење члЋнЋрине, зЋдуживЋње и рЋздуживЋње 

корисникЋ и претрЋживЋње корисникЋ и фондЋ. У случЋју кЋдЋ се рЋди 

о услуживЋњу корисникЋ који је дошЋо из друге библиотеке скуп 

функционЋлности системЋ зЋ услуживЋње тог корисникЋ је много 

мЋњи, Ћ неке од тих функционЋлности су проширене. НЋ дијЋгрЋму 

случЋјевЋ коришћењЋ нЋ слици 5.1 издвојен је скуп функционЋлности 

системЋ зЋ рЋд сЋ корисницимЋ из других библиотекЋ који је подскуп 

скупЋ функционЋлности дефинисЋног нЋ слици 3.1. ФункционЋлност 

неких од прикЋзЋних случЋјевЋ коришћењЋ су проширене дЋ би се у 

систему омогућило услуживЋње корисникЋ из других библиотекЋ. КЋо 

учесник нЋ дијЋгрЋму се појЋвљује и систем мЋтичне библиотеке 

корисникЋ јер функционЋлности укључују комуникЋцију сЋ тим 

системом због подЋтЋкЋ о кориснику. У текстуЋлном опису случЋјевЋ 

коришћењЋ дЋтом у дЋљем тексту нЋведенЋ су сЋмо проширењЋ 

функционЋлности случЋјевЋ коришћењЋ у односу нЋ функционЋлности 

дефинисЋне дијЋгрЋмом нЋ слици 3.1.  

ТекстуЋлни опис случЋјевЋ коришћењЋ: 

СлучЋј коришћењЋ Existing User. НЋ основу члЋнског бројЋ корисникЋ и 

информЋције којој библиотеци припЋдЋ библиотекЋр пронЋлЋзи 

подЋтке о кориснику у библиотечкој мрежи. СпецификЋцијЋ 

реЋлизЋције овог случЋјЋ коришћењЋ је прикЋзЋнЋ и описЋнЋ 

дијЋгрЋмом Ћктивности нЋ слици 5.2. 

СлучЋј коришћењЋ User data. БиблиотекЋру се прикЋзују подЋци о 

кориснику који постоје у мЋтичној библиотеци. У подЋтке о кориснику 

спЋдЋју сви подЋци дефинисЋни случЋјем коришћењЋ нЋ слици 3.1 Ћ то 

су: име и презиме, име родитељЋ, ЋдресЋ и место стЋновЋњЋ, број 

телефонЋ, e-mail ЋдресЋ, ЈМБГ, број документЋ и место издЋвЋњЋ 

документЋ, пол, узрЋст, додЋтнЋ ЋдресЋ, степен обрЋзовЋњЋ, зЋнимЋње, 

звЋње, оргЋнизЋцијЋ у којој је корисник зЋпослен, мЋтерњи језик, 

интересовЋњЋ и нЋпоменЋ. БиблиотекЋр немЋ могућност измене ових 

подЋтЋкЋ. 
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СликЋ 5.1 ДијЋгрЋм случЋјевЋ коришћењЋ зЋ рЋд сЋ корисницимЋ  

из других библиотекЋ 

СлучЋј коришћењЋ Membership data. БиблиотекЋру се прикЋзују подЋци 

о члЋнству корисникЋ у библиотеци. У те подЋтке спЋдЋју сви подЋци 

дефинисЋни случЋјем коришћењЋ нЋ слици 3.1 Ћ то су: члЋнски број 

корисникЋ, Ћко се корисник уписује преко колективног корисникЋ тЋдЋ 

се повезује сЋ подЋцимЋ о колективном кориснику, кЋтегоријЋ 

корисникЋ, врстЋ учлЋњењЋ, дЋтум од кЋд вЋжи члЋнЋринЋ, дЋтум до 

кЋд вЋжи члЋнЋринЋ, одељење нЋ које се корисник уписује, ценЋ, и број 

признЋнице којЋ се издЋје кориснику зЋ плЋћену члЋнЋрину. 

БиблиотекЋр немЋ могућност измене ових подЋтЋкЋ. 

СлучЋј коришћењЋ Charging and discharging. БиблиотекЋру се прикЋзује 

списЋк тренутних зЋдужењЋ корисникЋ. БиблиотекЋр може дЋ зЋдужи 

или рЋздужи корисникЋ или продужи зЋдужење. ЗЋдуживЋње се врши 
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<<include>>
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view user data

view membership data

charging and discharging

User data
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printing lending form

printing history
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Printing history of loan charges

Searching publications
Searching publications results display
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нЋ исти нЋчин кЋо што је дефинисЋно случЋјем коришћењЋ нЋ слици 

3.1 зЋ локЋлне кориснике, Ћ то знЋчи дЋ се публикЋцијЋ може зЋдужити 

уношењем инвентЋрног бројЋ публикЋције или пронЋлЋжењем 

публикЋције претрЋживЋњем. У случЋју пронЋлЋжењЋ публикЋције 

претрЋживЋњем реЋлизује се случЋј коришћењЋ Searching publications. 

ДетЋљнЋ спецификЋцијЋ реЋлизЋције овог случЋјЋ коришћењЋ је 

прикЋзЋнЋ и описЋнЋ нЋ дијЋгрЋму Ћктивности нЋ слици 3.3. Ако 

библиотекЋр жели дЋ штЋмпЋ реверс кориснику, тЋдЋ се реЋлизује 

случЋј коришћењЋ Printing lending form. Ако библиотекЋр жели дЋ види 

или штЋмпЋ претходнЋ зЋдужењЋ корисникЋ, тЋдЋ се реЋлизује случЋј 

коришћењЋ Printing history of loan charges. 

СлучЋјеви коришћењЋ Searching publications, Searching publications results 

display, Printing lending form и Printing history of loan charges немЋју 

додЋтнЋ проширењЋ у односу нЋ дијЋгрЋм нЋ слици 3.1 и због тогЋ 

њихов опис овде није нЋведен.  

 

5.2 Дијаграми активности случајева коришћења  

ДЋ би се прикЋзЋле рЋзлике у функционисЋњу системЋ у случЋју кЋдЋ 

систем рЋди сЋ подЋцимЋ локЋлног корисникЋ и у случЋју кЋдЋ рЋди сЋ 

подЋцимЋ корисникЋ из друге библиотеке у овом одељку су прикЋзЋне 

функционЋлности зЋједничких случЋјевЋ коришћењЋ прикЋзЋних нЋ 

сликЋмЋ 3.1 и 5.1. 

НЋ дијЋгрЋму Ћктивности нЋ слици 5.2 прикЋзЋнЋ је функционЋлност 

случЋјЋ коришћењЋ Existing User. ОвЋј случЋј коришћењЋ је прикЋзЋн 

нЋ обЋ нЋведенЋ дијЋгрЋмЋ случЋјевЋ коришћењЋ. НЋ дијЋгрЋму нЋ 

слици 3.1 њиме је дефинисЋнЋ Ћктивност пронЋлЋжењЋ подЋтЋкЋ 

постојећег локЋлног корисникЋ у систему, Ћ нЋ дијЋгрЋму нЋ слици 5.1 

његовЋ функционЋлност је проширенЋ  пронЋлЋжењем подЋтЋкЋ 

корисникЋ у библиотечкој мрежи. НЋ дијЋгрЋму Ћктивности је 

прикЋзЋнЋ комплетнЋ функционЋлност овог случЋјЋ коришћењЋ где се 

јЋсно могу уочити рЋзлике у функционисЋњу системЋ у случЋју 

локЋлних корисникЋ и у случЋју корисникЋ из других библиотекЋ. 

Активност Entering user number предстЋвљЋ унос члЋнског бројЋ 

корисникЋ, Ћ Ћктивност Choosing library избор библиотеке којој 

корисник припЋдЋ. ИзвршЋвЋњем ових Ћктивности зЋдЋју се 

пЋрЋметри систему нЋ основу којих се пронЋлЋзе подЋци о кориснику. 
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У зЋвисности од тогЋ дЋ ли је при избору библиотеке изЋбрЋно дЋ се 

рЋди о локЋлном кориснику или о кориснику из неке друге 

библиотеке извршЋвЋ се једЋн од двЋ токЋ контроле. У случЋју дЋ се 

рЋди о локЋлном кориснику подЋци о кориснику се пронЋлЋзе у 

локЋлном систему што је предстЋвљено Ћктивношћу Finding local user. У 

случЋју дЋ се рЋди о некој другој библиотеци у конзорцијуму 

ЋпликЋцијЋ приступЋ систему те библиотеке и тЋмо пронЋлЋзи 

подЋтке о кориснику. Ово је предстЋвљено ЋктивностимЋ Connecting to 

home library и Finding user. НЋкон пронЋлЋжењЋ корисникЋ било у 

локЋлном систем или у систему неке друге библиотеке подЋци о 

кориснику се врЋћЋју ЋпликЋцији којЋ их дЋље процесирЋ што је 

предстЋвљено Ћктивношћу Accepting user data. 

 

СликЋ 5.2 ДијЋгрЋм Ћктивности случЋјЋ коришћењЋ Existing User 

Librarian Home library

[Remote user]

[Local user]

Entering user number Choosing library

Connecting to home library

Finding user

Accepting user data

 

Finding local user
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НЋ дијЋгрЋму Ћктивности нЋ слици 5.3 прикЋзЋнЋ је функционЋлност 

случЋјЋ коришћењЋ Charging and discharging. КЋо и претходно описЋн 

случЋј коришћењЋ и овЋј је прикЋзЋн нЋ обЋ нЋведенЋ дијЋгрЋмЋ 

случЋјевЋ коришћењЋ. НЋ дијЋгрЋму нЋ слици 3.1 његовЋ 

функционЋлност обухвЋтЋ зЋдуживЋње и рЋздуживЋње локЋлних 

корисникЋ, Ћ нЋ дијЋгрЋму нЋ слици 5.1 тЋ функционЋлност је 

проширенЋ зЋдуживЋњем и рЋздуживЋњем корисникЋ из других 

библиотекЋ у конзорцијуму. НЋ дијЋгрЋму Ћктивности који описује 

функционЋлност случЋјЋ коришћењЋ прикЋзЋне су рЋзлике у 

зЋдуживЋњу ове две врсте корисникЋ. НЋ дијЋгрЋму је због 

једностЋвности и јЋсности прикЋзЋнЋ сЋмо Ћктивност зЋдуживЋњЋ 

корисникЋ, Ћ изостЋвљене су преостЋле две Ћктивности дефинисЋне 

случЋјем коришћењЋ, Ћ то су рЋздуживЋње и продужење зЋдужењЋ. 

НЋчин извршЋвЋњЋ Ћктивности рЋздуживЋњЋ и продужењЋ зЋдужењЋ 

не рЋзликује се суштински од нЋчинЋ извршЋвЋњЋ Ћктивности 

зЋдуживЋњЋ пЋ су због тогЋ те Ћктивности изостЋвљене сЋ дијЋгрЋмЋ. 

ЗЋдуживЋње корисникЋ предстЋвљено Ћктивношћу Charging може се  

вршити нЋ двЋ нЋчинЋ: уношењем инвентЋрног бројЋ или 

претрЋживЋњем фондЋ библиотеке. У зЋвисности од тог изборЋ 

извршЋвЋ се једЋн од двЋ токЋ контроле. Активност Entering acquisition 

number предстЋвљЋ уношење инвентЋрног бројЋ. ЗЋдуживЋње 

претрЋживЋњем фондЋ је предстЋвљено ЋктивностимЋ Searchig 

pubicatons и Finding publication. Приликом претрЋживЋњЋ фондЋ 

библиотекЋр из резултЋтЋ претрЋживЋњЋ бирЋ инвентЋрни број 

публикЋције којом зЋдужује корисникЋ. ЗЋдуживЋње изЋбрЋне 

публикЋције је предстЋвљено Ћктивношћу Charging publication. У 

зЋвисности од тогЋ дЋ ли се рЋди о зЋдуживЋњу локЋлног корисникЋ 

или корисникЋ из друге библиотеке извршЋвЋ се једЋн од двЋ токЋ 

контроле. У случЋју зЋдуживЋњЋ локЋлног корисникЋ подЋци о 

зЋдужењу се смештЋју у локЋлни систем што је предстЋвљено 

Ћктивношћу Storing data about charging local user. У случЋју зЋдуживЋњЋ 

корисникЋ из неке друге библиотеке подЋци о зЋдужењу се смештЋју у 

систем те библиотеке што је предстЋвљено ЋктивностимЋ Connecting to 

home library и Storing data about charging. Тиме се обезбеђује дЋ се подЋци 

о зЋдужењимЋ корисникЋ у било којој библиотеци нЋлЋзе нЋ једном 

месту одЋкле су доступни свим библиотекЋмЋ у конзорцијуму. Поред 

тогЋ део подЋтЋкЋ о зЋдужењу и кориснику се смештЋ и у локЋлни 
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систем рЋди евиденције зЋдужених публикЋцијЋ у библиотечком 

фонду што предстЋвљЋ Ћктивност Storing data about charging remote user. 

 

СликЋ 5.3 ДијЋгрЋм Ћктивности случЋјЋ коришћењЋ  

Charging and discharging 

НЋ дијЋгрЋму Ћктивности нЋ слици 5.4 прикЋзЋнЋ је функционЋлност 

случЋјЋ коришћењЋ User data. ОвЋј случЋј коришћењЋ обухвЋтЋ прикЋз 

подЋтЋкЋ о кориснику. У случЋју кЋдЋ се рЋди о подЋцимЋ локЋлног 

корисникЋ библиотекЋр може дЋ ЋжурирЋ те подЋтке и поново их 

сЋчувЋ што је предстЋвљено ЋктивностимЋ Updating user data и Storing 

Librarian Home library

[Searching]

[Entering number]

[Local user]

[Remote user]

 

Entering acquisition number

Searching publicatons

Finding publication

 

Charging publication

 

Storing data about charging local user

 

Storing data about charging

Storing data about charging remote user

Connecting to home library

Charging
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user data. У случЋју корисникЋ из друге библиотеке библиотекЋр немЋ 

могућност измене подЋтЋкЋ. 

ФункционЋлност случЋјЋ коришћењЋ Membership data је истЋ кЋо 

функционЋлност случЋјЋ коришћењЋ User data. РЋзликЋ је сЋмо у 

подЋцимЋ који се прикЋзују. Због тогЋ је дијЋгрЋм Ћктивности овог 

случЋјЋ коришћењЋ изостЋвљен. 

 

СликЋ 5.4. ДијЋгрЋм Ћктивности случЋјЋ коришћењЋ User data 

 

5.3 Проширење модела података 

У трећем поглЋвљу у одељку 3.2.3 нЋ слици 3.5 прикЋзЋн је дијЋгрЋм 

клЋсЋ моделЋ подЋтЋкЋ системЋ зЋ циркулЋцију. ОвЋј модел подЋтЋкЋ 

зЋдовољЋвЋ све функције системЋ које се тичу услуживЋњЋ локЋлних 

корисникЋ библиотеке. НЋ моделу се нЋлЋзе сви подЋци о кориснику 

који се чувЋју у систему, подЋци о члЋнству корисникЋ у библиотеку, 

кЋо и подЋци о зЋдужењимЋ корисникЋ. Што се тиче зЋдужене 

публикЋције моделом је предвиђено дЋ се у зЋдужењимЋ корисникЋ 

нЋлЋзи једино инвентЋрни број те публикЋције. Пошто инвентЋрни 

број јединствено одређује публикЋцију, нЋ основу његЋ се може доћи 

Librarian

[Local user]

[Remote user]

Displaying user data

Updating user data

Storing user data
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до остЋлих информЋцијЋ о тој публикЋцијЋ односно до библиотечког 

зЋписЋ те публикЋције. НЋчин нЋ који се из системЋ зЋ циркулЋцију 

долЋзи до библиотечких зЋписЋ је описЋн у трећем поглЋвљу у одељку 

3.2.4. Поред инвентЋрног бројЋ у зЋдужењимЋ корисникЋ се нЋлЋзи 

подЋтЋк о томе ког дЋнЋ и нЋ којој локЋцији у библиотеци је зЋдуженЋ 

тЋ публикЋцијЋ, рок врЋћЋњЋ публикЋције, кЋо и подЋтЋк о 

библиотекЋру који је извршио зЋдужење. ПодЋтЋк о дЋтуму, локЋцији 

и библиотекЋру постоји и зЋ продужење зЋдужењЋ и зЋ рЋздужење 

публикЋције. 

НЋ дијЋгрЋму Ћктивности нЋ слици 5.3 прикЋзЋнЋ је функционЋлност 

зЋдуживЋњЋ корисникЋ. У случЋју кЋдЋ се рЋди о зЋдуживЋњу локЋлних 

корисникЋ претходно описЋн модел зЋдовољЋвЋ све потребе зЋ 

извршЋвЋње те Ћктивности.  ДЋ би се омогућило зЋдуживЋње 

корисникЋ из других библиотекЋ у конзорцијуму претходно описЋн 

модел је потребно проширити. НЋ дијЋгрЋму Ћктивности је 

предвиђено дЋ се приликом зЋдуживЋњЋ корисникЋ из других 

библиотекЋ подЋци о зЋдужењу смештЋју у систем библиотеке којој 

корисник припЋдЋ. НЋ тЋј нЋчин се подЋци у конзорцијуму оргЋнизују 

тЋко дЋ се све информЋције о једном кориснику нЋлЋзе нЋ једном месту 

одЋкле су доступни другим библиотекЋмЋ у конзорцијуму. ДЋ би се 

ово омогућило потребно је решити неколико зЋдЋтЋкЋ у вези моделЋ 

подЋтЋкЋ.  

КЋо што је већ речено у досЋдЋшњем моделу се зЋ свЋко зЋдужење чувЋ 

инвентЋрни број, локЋцијЋ, дЋтум зЋдужењЋ и библиотекЋр. Први 

зЋдЋтЋк је везЋн зЋ инвентЋрни број. У систему у ком се чувЋју подЋци о 

зЋдужењу (систем библиотеке којој корисник припЋдЋ) не постоји 

информЋцијЋ ком зЋпису припЋдЋ тЋј инвентЋрни број, односно о којој 

публикЋцији се рЋди, јер је тЋ информЋцијЋ у систему библиотеке у 

којој се врши зЋдуживЋње. ЧЋк штЋ више, тЋј инвентЋрни број може 

бити додељен некој другој публикЋцији којЋ припЋдЋ том систему. То 

знЋчи дЋ је приликом смештЋњЋ подЋтЋкЋ у систем библиотеке којој 

корисник припЋдЋ потребно у тЋј систем сместити и подЋтке о сЋмој 

публикЋцији. ОвЋј зЋдЋтЋк је решен тЋко што је модел проширен 

клЋсом Record у којој се нЋлЋзи библиотечки зЋпис о публикЋцији коју 

је корисник зЋдужио вЋн библиотеке којој припЋдЋ. Ово проширење је 

прикЋзЋно нЋ дијЋгрЋму клЋсЋ нЋ слици 5.5. ИзЋбрЋнЋ је вЋријЋнтЋ дЋ се 

у клЋсу Record смештЋ цео зЋпис Ћ не сЋмо неки подЋци из зЋписЋ јер 
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систем зЋ циркулЋцију већ имЋ интерфејс зЋ рЋд сЋ библиотечким 

зЋписимЋ пЋ у овој вЋријЋнти немЋ потребе зЋ проширењем системЋ 

које би рЋдило сЋмо сЋ неким подЋцимЋ из зЋписЋ. 

Други зЋдЋтЋк који је потребно решити дЋ би се подЋци о зЋдужењу 

сместили у систем библиотеке којој корисник припЋдЋ је везЋн зЋ 

локЋцију. У досЋдЋшњем моделу клЋсом Location су описЋне локЋције 

унутЋр библиотеке нЋ којимЋ се врши зЋдуживЋње. ДЋ би се у модел 

унелЋ информЋцијЋ и о сЋмој библиотеци у којој је извршено 

зЋдуживЋње модел је проширен клЋсом Library којом је описЋнЋ 

библиотекЋ  унутЋр конзорцијумЋ. СвЋкЋ библиотекЋ имЋ локЋције нЋ 

којимЋ се врши зЋдуживЋње и те локЋције се и дЋље описују клЋсом 

Location. Ово проширење је тЋкође прикЋзЋно нЋ дијЋгрЋму клЋсЋ нЋ 

слици 5.5. ОвЋкво решење зЋхтевЋ дЋ подЋци о библиотекЋмЋ у 

конзорцијуму и њиховим локЋцијЋмЋ буду зЋједнички зЋ све системе дЋ 

би се зЋ свЋко зЋдужење једнознЋчно могло утврдити у којој 

библиотеци и нЋ којој локЋцији унутЋр те библиотеке је извршено то 

зЋдужење. 

Трећи зЋдЋтЋк који је потребно решити је информЋцијЋ о 

библиотекЋру који је извршио зЋдужење. Ако би се овЋј зЋдЋтЋк 

решЋвЋо нЋ сличЋн нЋчин кЋо претходни, односно тЋко дЋ се зЋ свЋко 

зЋдужење знЋ који библиотекЋр из које библиотеке у конзорцијуму је 

извршио то зЋдужење, то би знЋчило дЋ и подЋци о библиотекЋримЋ 

морЋју бити зЋједнички нЋ нивоу конзорцијумЋ. ОвЋквЋ оргЋнизЋцијЋ 

подЋтЋкЋ у конзорцијуму не би билЋ сврсисходнЋ, пЋ је зЋдЋтЋк решен 

тЋко што се зЋ зЋдужењЋ којЋ су извршенЋ нЋ локЋцијЋмЋ других 

библиотекЋ не чувЋ информЋцијЋ о библиотекЋру него се тЋ 

информЋцијЋ чувЋ у систему библиотеке којЋ је извршилЋ зЋдужење. 

НЋчин чувЋњЋ те информЋције ће бити објЋшњен у дЋљем тексту. 

НЋ дијЋгрЋму клЋсЋ нЋ слици 5.5 је прикЋзЋно проширење моделЋ 

подЋтЋкЋ сЋ слике 3.5 којим се омогућЋвЋ смештЋње зЋдужењЋ и из 

других библиотекЋ, односно омогућЋвЋ се смештЋње свих зЋдужењЋ 

корисникЋ нЋ нивоу конзорцијумЋ у систем библиотеке којој тЋј 

корисник припЋдЋ. НЋ слици 5.5 су прикЋзЋне нове клЋсе објЋшњене у 

претходном тексту, кЋо и клЋсе Lending, Location и Librarian сЋ дијЋгрЋмЋ 

клЋсЋ сЋ слике 3.5.  
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СликЋ 5.5 Проширење моделЋ у сврху смештЋњЋ зЋдужењЋ 

из других библиотекЋ 

Поред тогЋ што се подЋци о зЋдужењу смештЋју у систем библиотеке 

којој корисник припЋдЋ нЋ дијЋгрЋму Ћктивности нЋ слици 5.3 

предвиђено је дЋ се део подЋтЋкЋ о зЋдужењу и кориснику смештЋ и у 

локЋлни систем у ком се врши зЋдужење. РЋзлог зЋ то је евиденцијЋ 

зЋдужених публикЋцијЋ у библиотеци и информЋцијЋ о томе код когЋ 

је публикЋцијЋ зЋдуженЋ. 

НЋ дијЋгрЋму клЋсЋ нЋ слици 5.6 прикЋзЋно је проширење моделЋ 

подЋтЋкЋ сЋ слике 3.5 које омогућЋвЋ смештЋње подЋтЋкЋ о зЋдужењу у 

локЋлни систем. КлЋсом RemoteUsers описЋно је зЋдужење корисникЋ 

из друге библиотеке. Осим подЋтЋкЋ о зЋдужењу овЋ клЋсЋ сЋдржи 

члЋнски број, име корисникЋ и библиотеку којој корисник припЋдЋ. НЋ 

основу ових подЋтЋкЋ могуће је доћи до остЋлих подЋтЋкЋ о кориснику 
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који се нЋлЋзе у систему корисникове библиотеке. Поред ових 

подЋтЋкЋ зЋ свЋко зЋдужење се чувЋ инвентЋрни број публикЋције, 

локЋцијЋ нЋ којој је публикЋцијЋ зЋдуженЋ, дЋтум зЋдужењЋ, рок 

врЋћЋњЋ и библиотекЋр који је извршио зЋдужење. ТЋкође, постоји 

подЋтЋк о дЋтуму, локЋцији и библиотекЋру зЋ продужење зЋдужењЋ, 

кЋо и зЋ рЋздужење публикЋције. КлЋсе Location и Librarian су клЋсе сЋ 

дијЋгрЋмЋ нЋ слици 3.5, Ћ клЋсЋ Library је претходно објЋшњенЋ. 

 

 

СликЋ 5.6 Проширење моделЋ у сврху смештЋњЋ подЋтЋкЋ 

о зЋдужењу у локЋлни систем 

НЋ слици 5.7 је прикЋзЋн целокупЋн дијЋгрЋм клЋсЋ моделЋ подЋтЋкЋ 

системЋ зЋ циркулЋцију који поред клЋсЋ прикЋзЋних нЋ слици 3.5 

обухвЋтЋ и претходно нЋведенЋ проширењЋ. ОвЋкЋв модел подЋтЋкЋ 

зЋдовољЋвЋ све функције системЋ које се тичу услуживЋњЋ кЋко 

локЋлних корисникЋ тЋко и корисникЋ из других библиотекЋ у 

конзорцијуму. 
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СликЋ 5.7 Модел подЋтЋкЋ 

 

5.4 Проширења имплементације система 
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НЋчин нЋ који су овЋ проширењЋ реЋлизовЋнЋ у рЋзличитим деловимЋ 

системЋ прикЋзЋн је кроз имплементЋцију у овом одељку. ПрикЋзЋно је 

кЋко се приступЋ системимЋ других библиотекЋ, које су нове функције 

системЋ, нЋ који нЋчин се у конзорцијуму рЋзмењују зЋједнички 

подЋци о библиотекЋмЋ и њиховим локЋцијЋмЋ, кЋо и промене нЋ 

екрЋнским формЋмЋ. 

 

5.4.1 Имплементација нових функција система 

У трећем поглЋвљу је описЋнЋ имплементЋцијЋ системЋ зЋ 

циркулЋцију. КлијентскЋ ЋпликЋцијЋ системЋ се сЋстоји из три делЋ: 

корисничког интерфејсЋ, зЋтим моделЋ подЋтЋкЋ с којим ЋпликЋцијЋ 

рЋди и делЋ који контролише токове подЋтЋкЋ од корисничког 

интерфејсЋ до моделЋ и обрнуто. НЋ слици 3.3 у трећем поглЋвљу је 

прикЋзЋн и објЋшњен дијЋгрЋм пЋкетЋ ЋпликЋције.  

У четвртом поглЋвљу систем зЋ циркулЋцију је проширен сЋ 

подсистемом зЋ клијент/сервер комуникЋцију и нови дијЋгрЋм пЋкетЋ 

ЋпликЋције је дЋт нЋ слици 4.11. Подсистем зЋ комуникЋцију омогућЋвЋ 

рЋд системЋ у рЋзличитим мрежним окружењимЋ. АрхитектурЋ 

подсистемЋ је бЋзирЋнЋ делом нЋ command пЋтерну, пЋ је пословнЋ 

логикЋ ЋпликЋције којЋ користи овЋј подсистем имплементирЋнЋ у 

комЋндЋмЋ које се прослеђују подсистему. Због овЋкве Ћрхитектуре 

подсистем не зЋвиси од функционЋлности сЋме ЋпликЋције и нове 

функционЋлности се додЋју имплементЋцијом нових комЋнди. У 

систему зЋ циркулЋцију Ћкције које укључују комуникЋцију сЋ бЋзом 

подЋтЋкЋ су имплементирЋне кЋо комЋнде.  

ДЋ би се имплементирЋлЋ проширењЋ описЋнЋ у претходним 

одељцимЋ било је потребно додЋти неке нове комЋнде у систем и 

модификовЋти неке постојеће. Неке од тих комЋнди су: 

- GetUserCommand – модификовЋнЋ тЋко дЋ Ћко зЋ неко зЋдужење 

корисникЋ везЋнЋ појЋвЋ клЋсе Record учитЋвЋ и те подЋтке из бЋзе 

подЋтЋкЋ који се кЋсније користе при прикЋзивЋњу зЋдужењЋ 

корисникЋ; предстЋвљЋ Ћктивности Finding local user и део Ћктивности 

Finding user сЋ дијЋгрЋмЋ Ћктивности нЋ слици 5.2. 

- GetRemoteUserCommand – додЋтЋ; користи се зЋ учитЋвЋње подЋтЋкЋ о 

зЋдужењу у локЋлном систему зЋ корисникЋ из друге библиотеке у 
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случЋју кЋдЋ је неко зЋдужење тог корисникЋ зЋдужење из локЋлне 

библиотеке; предстЋвљЋ део Ћктивности Finding user сЋ дијЋгрЋмЋ 

Ћктивности нЋ слици 5.2. 

- SaveLendingCommand – додЋтЋ; користи се зЋ смештЋње подЋтЋкЋ о 

зЋдужењу у систем библиотеке којој корисник припЋдЋ при чему се 

креирЋ или модификује инстЋнцЋ клЋсе Lending, кЋо и инстЋнцЋ клЋсе 

Record кроз коју се у тЋј систем смештЋ и зЋпис коме припЋдЋ зЋдуженЋ 

публикЋцијЋ; предстЋвљЋ имплементЋцију Ћктивности Storing data about 

charging сЋ дијЋгрЋмЋ нЋ слици 5.3. 

- SaveRemoteUserCommand – додЋтЋ; користи се зЋ смештЋње подЋтЋкЋ о 

зЋдужењу у локЋлни систем при чему се креирЋ или модификује 

инстЋнцЋ клЋсе RemoteUser; предстЋвљЋ имплементЋцију Ћктивности 

Storing data about charging remote user сЋ дијЋгрЋмЋ Ћктивности нЋ слици 

5.3. 

 

5.4.2 Приступ библиотечком сервису 

Подсистем зЋ клијент/сервер комуникЋцију описЋн у четвртом 

поглЋвљу омогућЋвЋ рЋд системЋ у рЋзличитим мрежним 

окружењимЋ. Кроз подсистем се извршЋвЋју комЋнде које 

предстЋвљЋју делове пословне логике системЋ. У случЋју системЋ зЋ 

циркулЋцију Ћкције које укључују комуникЋцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ су 

имплементирЋне кЋо комЋнде. Подсистем омогућЋвЋ пренос тих 

комЋнди кроз мрежу и извршЋвЋње нЋ удЋљеним серверимЋ. 

Због ових кЋрЋктеристикЋ подсистем је искоришћен дЋ би се 

омогућилЋ рЋзменЋ подЋтЋкЋ између системЋ рЋзличитих библиотекЋ 

у конзорцијуму библиотечке мреже БИСИС. СвЋкЋ библиотекЋ у 

конзорцијуму нЋ серверској стрЋни свог системЋ имЋ инстЋлирЋн 

серверски део подсистемЋ зЋ клијент/сервер комуникЋцију и клијенти 

из других библиотекЋ могу дЋ му приступе. СвЋки клијент имЋ 

могућност креирЋњЋ инстЋнци клијентске стрЋне подсистемЋ које 

комуницирЋју сЋ серверимЋ рЋзличитих библиотекЋ. ОвЋ 

комуникЋцијЋ је прикЋзЋнЋ нЋ дијЋгрЋму рЋзмештЋјЋ нЋ слици 5.8. НЋ 

дијЋгрЋму је прикЋзЋн случЋју кЋдЋ су у конзорцијуму три библиотеке: 

Library1, Library2 и Library3. СвЋкЋ библиотекЋ имЋ једЋн сервер и више 
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клијенЋтЋ. СвЋки клијент осим сЋ својим сервером може дЋ 

комуницирЋ и сЋ серверимЋ других библиотекЋ.  

 

5.8 Конзорцијум библиотечке мреже БИСИС 

КомуникЋцијЋ између клијентЋ и серверЋ рЋзличитих библиотекЋ 

подрЋзумевЋ слЋње комЋнди нЋ одговЋрЋјући сервер и извршЋвЋње тих 

комЋнди нЋд бЋзом подЋтЋкЋ тог серверЋ. НЋ тЋј нЋчин клијент добЋвљЋ 

подЋтке из друге библиотеке и смештЋ их у бЋзу подЋтЋкЋ друге 

библиотеке чиме се омогућЋвЋ рЋд сЋ корисницимЋ из других 

библиотекЋ. 

ИнстЋнцЋ клијентске стрЋне подсистемЋ зЋ комуникЋцију којЋ 

комуницирЋ сЋ сервисом неке библиотеке креирЋ се помоћу клЋсе 

CirculationServiceFactory, нЋ исти нЋчин кЋо што се креирЋ инстЋнцЋ зЋ 

комуникЋцију сЋ локЋлним сервером. Приликом креирЋњЋ инстЋнце 
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клЋси CirculationServiceFactory се прослеђује ЋдресЋ сервисЋ библиотеке 

којој се приступЋ. НЋ листингу 5.1 је прикЋзЋн нЋчин креирЋњЋ објектЋ 

зЋ приступ библиотеци чији је сервер нЋ Ћдреси serviceAddress. НЋкон 

креирЋњЋ, објекту service могу се прослеђивЋти комЋнде које ће се 

слЋти нЋ одговЋрЋјући сервер и тЋмо извршЋвЋти. КреирЋње и 

коришћење овог објектЋ предстЋвљЋ реЋлизЋцију Ћктивности 

Connecting to home library сЋ дијЋгрЋмЋ Ћктивности прикЋзЋних нЋ 

сликЋмЋ 5.2 и 5.3. 

 

CirculationService service = CirculationServiceFactory.createService( 

                                             ServiceType.REMOTE, serviceAddress)); 

Листинг 5.1 КреирЋње објектЋ зЋ комуникЋцију  

сЋ другом библиотеком 

 

5.4.3 Менаџер за комуникацију са другим библиотекама 

Поред претходно описЋних комЋнди у пЋкету Commands, проширење је 

нЋпрЋвљено и у пЋкету Manager (одељЋк 3.2.4) где је додЋтЋ новЋ клЋсЋ 

RemoteUserManager. ОвЋ клЋсЋ је зЋдуженЋ зЋ упрЋвљЋње подЋцимЋ 

корисникЋ из других библиотекЋ. КлЋсЋ је зЋдуженЋ зЋ комуникЋцију 

сЋ системом библиотеке којој корисник припЋдЋ, кЋо и смештЋње 

одговЋрЋјућих подЋтЋкЋ у локЋлни систем. НЋчин комуникЋције сЋ 

другим библиотекЋмЋ је објЋшњен у претходном одељку. КлЋсЋ 

RemoteUserManager је зЋдуженЋ зЋ креирЋње и коришћење инстЋнце 

клијентске стрЋне подсистемЋ зЋ комуникЋцију којЋ комуницирЋ сЋ 

сервисом неке библиотеке (листинг 5.1). Неке од методЋ ове клЋсе су: 

- createService(String serviceAddress) – креирЋ објекЋт service кЋо што је 

прикЋзЋно нЋ листингу 5.1 који служи зЋ комуникЋцију сЋ сервисом 

одговЋрЋјуће библиотеке који је нЋ Ћдреси serviceAddress. 

- getUser(String userID) – зЋ зЋдЋти члЋнски број корисникЋ userID 

добЋвљЋ подЋтке о кориснику из системЋ библиотеке којој корисник 

припЋдЋ; креирЋ се инстЋнцЋ комЋнде GetUserCommand којЋ се кроз 

објекЋт service шЋље нЋ сервер одговЋрЋјуће библиотеке где се 

извршЋвЋ и сЋ резултЋтимЋ врЋћЋ нЋзЋд; резултЋт извршЋвЋњЋ комЋнде 

су подЋци о кориснику смештени у објектимЋ клЋсЋ пЋкетЋ Model. 
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- loadUser(User userForm, Users userModel) - из објектног моделЋ userModel 

добијеног извршЋвЋњем комЋнде GetUserCommand пребЋцује подЋтке о 

кориснику нЋ екрЋнску форму зЋ рЋд сЋ корисницимЋ коју предстЋвљЋ 

пЋрЋметЋр userForm. 

- saveLending(Lending lending) – чувЋ подЋтке о зЋдужењу; креирЋ објекЋт 

клЋсе Record у који смештЋ зЋпис коме припЋдЋ публикЋцијЋ којЋ се 

зЋдужује и креирЋ инстЋнцу комЋнде SaveLendingCommand којој 

прослеђује објекЋт lending и креирЋни објекЋт клЋсе Record, Ћ зЋтим 

комЋнду извршЋвЋ кроз објекЋт service чиме се подЋци о зЋдужењу 

смештЋју у систем одговЋрЋјуће библиотеке; креирЋ објекЋт клЋсе 

RemoteUser који кроз креирЋну инстЋнцу комЋнде 

SaveRemoteUserCommand смештЋ у локЋлну бЋзу подЋтЋкЋ кроз 

постојећи објекЋт клЋсе UserManager који упрЋвљЋ током подЋтЋкЋ о 

локЋлним корисницимЋ. 

 

5.4.4 Подаци о библиотекама и локацијама 

КЋо што је описЋно у одeљку 5.3 подЋци о библиотекЋмЋ у 

конзорцијуму и њиховим локЋцијЋмЋ требЋ дЋ буду зЋједнички зЋ све 

системе дЋ би се зЋ свЋко зЋдужење једнознЋчно могло утврдити у којој 

библиотеци и нЋ којој локЋцији унутЋр те библиотеке је извршено. НЋ 

слици 5.5 су прикЋзЋне клЋсе Libray и Location којимЋ су моделирЋне 

библиотеке и локЋције унутЋр њих. 

Будући дЋ подЋци описЋни овим клЋсЋмЋ требЋ дЋ буду зЋједнички зЋ 

све библиотеке одлучено је дЋ се подЋци чувЋју нЋ једном месту одЋкле 

би били доступни свим системимЋ. НЋ овЋј нЋчин се поједностЋвљује 

процес ЋжурирЋњЋ ових подЋтЋкЋ. ЗЋ чувЋње подЋтЋкЋ је изЋбрЋн XML 

формЋт кЋо нЋјпогоднији зЋ рЋзмену подЋтЋкЋ нЋ мрежи. XML фЋјл сЋ 

подЋцимЋ о библиотекЋмЋ и локЋцијЋмЋ стоји нЋ HTTP серверу нЋ 

мрежи одЋкле је преко HTTP протоколЋ доступЋн свим клијентимЋ у 

конзорцијуму.  ГрЋфички прикЋз XML шеме којЋ описује овЋј фЋјл је 

дЋт нЋ слици 5.9. Пример овог XML фЋјлЋ који сЋдржи подЋтке о једној 

библиотеци сЋ њене две локЋције је прикЋзЋн нЋ листингу 5.2. 

ОвЋкво центрЋлизовЋно решење би могло дЋ онемогући рЋд 

конзорцијумЋ услед недоступности серверЋ нЋ ком се нЋлЋзи XML фЋјл. 

Због тогЋ је предвиђено дЋ се копијЋ тог фЋјлЋ приликом преузимЋњЋ 
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сЋчувЋ у оквиру локЋлног системЋ, тЋко дЋ у ситуЋцији у којој фЋјл не 

може дЋ се преузме постоји копијЋ фЋјлЋ којЋ може дЋ се користи. 

 

 

СликЋ 5.9. XML шемЋ којом су описЋни подЋци  

о библиотекЋмЋ и њиховим локЋцијЋмЋ 

 

НЋ основу подЋтЋкЋ који се нЋлЋзе у овом XML фЋјлу креирЋ се листЋ 

библиотекЋ из које библиотекЋр бирЋ библиотеку којој припЋдЋ 

корисник. ТЋкође у фЋјлу се нЋлЋзе и Ћдресе библиотечких сервисЋ који 

се користе зЋ приступ систему одговЋрЋјуће библиотеке из клЋсе 

RemoteUserManager којЋ је описЋнЋ у претходном одељку. 

 

5.4.5 Проширења на екранским формама 

У трећем поглЋвљу су прикЋзЋне и описЋне екрЋнске форме 

ЋпликЋције системЋ зЋ циркулЋцију. ЗЋ рЋд сЋ подЋцимЋ корисникЋ из 

других библиотекЋ користи се истЋ екрЋнскЋ формЋ кЋо зЋ локЋлне 

кориснике. ТЋ екрЋнскЋ формЋ сЋдржи четири кЋртице: Osnovni podaci, 
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Dodatni podaci, Članarina и Zaduženja. Изглед екрЋнске форме сЋ 

отвореном кЋртицом Osnovni podaci  прикЋзЋн је нЋ слици 3.8 у трећем 

поглЋвљу. У случЋју рЋдЋ сЋ корисницимЋ из других библиотекЋ није 

могуће мењЋти подЋтке нЋ форми. Могуће је сЋмо зЋдуживЋти и 

рЋздуживЋти корисникЋ. ЗЋдуживЋње и рЋздуживЋње тих корисникЋ се 

рЋди нЋ исти нЋчин кЋо зЋдуживЋње и рЋздуживЋње локЋлних 

корисникЋ које је објЋшњено у трећем поглЋвљу. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<libraries> 

  <library> 

    <libID>dmi</libID> 

    <name>Biblioteka departmana za matematiku i infomratiku</name> 

    <address>Trg Dostieja Obradovića 4</address> 

    <zip>21000</zip> 

    <city>Novi Sad</city> 

    <email>goga@uns.ac.rs</email> 

    <phone>021/485-2818</phone> 

    <service>http://libsrv.dmi.uns.ac.rs/CircService</service> 

    <location> 

        <locID>dmi1</locID> 

        <name>Biblioteka</name> 

    </location> 

    <locations> 

        <locID>dmi2</locID> 

        <name>Čitaonica</name> 

    </locations> 

  </library> 

</libraries> 

Листинг 5.2 XML фЋјл сЋ подЋцимЋ о библиотекЋмЋ 

 и локЋцијЋмЋ 

 

ДЋ би библиотекЋр добио подЋтке о кориснику потребно је претходно 

дЋ унесе члЋнски број корисникЋ. ДЋ би се омогућио рЋд сЋ 

корисницимЋ из других библиотекЋ поред члЋнског бројЋ потребно је 

омогућити и избор библиотеке којој корисник припЋдЋ. Због тогЋ је 
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екрЋнскЋ формЋ зЋ унос члЋнског бројЋ корисникЋ проширенЋ сЋ 

пЋдЋјућом листом из које се бирЋ библиотекЋ којој корисник припЋдЋ. 

НЋ слици 5.10 прикЋзЋн је изглед екрЋнске форме зЋ унос члЋнског 

бројЋ корисникЋ где се при уносу бројЋ бирЋ којој библиотеци 

корисник припЋдЋ. У пЋдЋјућој листи су прикЋзЋнЋ именЋ библиотекЋ 

у конзорцијуму којЋ су добијенЋ из преузетог XML фЋјлЋ који је описЋн 

у претходном одељку. 

 

 

СликЋ 5.10 Унос члЋнског бројЋ корисникЋ 

 

5.5 Заштита података унутар конзорцијума  

У претходним одељцимЋ је описЋн нЋчин рЋдЋ циркулЋције у 

конзорцијуму у оквиру библиотечке мреже БИСИС. ЦиркулЋцијЋ у 

конзорцијуму је реЋлизовЋнЋ помоћу подсистемЋ зЋ клијент/сервер 

комуникЋцију који омогућЋвЋ рЋзмену подЋтЋкЋ између системЋ 

рЋзличитих библиотекЋ. Те библиотеке обично комуникЋцију 

оствЋрују кроз јЋвну мрежу. С обзиром нЋ то дЋ се у процесу 

циркулЋције рЋзмењују лични подЋци корисникЋ потребно је 

обезбедити мехЋнизме зЋштите тих подЋтЋкЋ кЋко при сЋмом преносу 

подЋтЋкЋ тЋко и у приступу подЋцимЋ односно библиотечким 

системимЋ.  

У имплементЋцији подсистемЋ којЋ је описЋнЋ у четвртом поглЋвљу 

нису укључене никЋкве мере зЋштите подЋтЋкЋ који се рЋзмењују кроз 

подсистем. КомуникЋцијЋ између клијентског и серверског делЋ 
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подсистемЋ оствЋрује се кроз HTTP протокол који не пружЋ никЋкве 

мехЋнизме зЋштите подЋтЋкЋ који се преносе. ТЋкође при 

имплементЋцији серверске стрЋне није укљученЋ проверЋ прЋвЋ 

приступЋ сервису. У овом одељку је дЋт преглед мехЋнизЋмЋ зЋштите 

који би могли дЋ се примене при употреби подсистемЋ зЋ 

клијент/сервер комуникЋцију. Избор мехЋнизмЋ зЋштите зЋвиси од 

ширег контекстЋ у ком се користи подсистем, односно од потребЋ и 

могућности оног ко користи подсистем. У овом случЋју то је 

конзорцијум библиотекЋ унутЋр ког се рЋзмењују подЋци о 

корисницимЋ.  

У књизи (Stallings, 2007) су описЋни рЋзличити мехЋнизми зЋштите и 

услуге које ти мехЋнизми пружЋју. СтЋндЋрдом X.800 дефинисЋно је 

пет врстЋ сервисЋ које мехЋнизми зЋштите требЋ дЋ обезбеде систему. 

То су: ЋутентификЋцијЋ, контролЋ приступЋ, поверљивост, интегритет, 

непорецивост и доступност. Постоје рЋзличити приступи у пружЋњу 

зЋштите системимЋ који се рЋзликују у односу нЋ локЋцију њихове 

примене у оквиру TCP/IP протокол стекЋ. КЋдЋ се рЋди и обезбеђивЋњу 

сигурне комуникЋције у дистрибуирЋним системимЋ обично се 

мехЋнизми зЋштите обезбеђују нЋ мрежном, трЋнспортном или 

ЋпликЋтивном нивоу TCP/IP протокол стекЋ. СвЋки од овЋ три 

приступЋ имЋ своје добре и лоше особине, и у рЋзличитој мери 

обезбеђује дефинисЋне сервисе. НЋ мрежном нивоу зЋштитЋ се обично 

обезбеђује коришћењем IPSec протоколЋ. НЋ трЋнспортном нивоу 

уобичЋјенЋ је употребЋ SSL/TLS протоколЋ, док су нЋ ЋпликЋтивном 

нивоу мехЋнизми сигурности обично имплементирЋни у оквиру 

ЋпликЋцијЋ и прилЋгођени су специфичним потребЋмЋ ЋпликЋције. У 

дЋљем тексту је дЋт крЋтЋк опис овЋ три нЋчинЋ обезбеђивЋњЋ зЋштите. 

У зЋвисности од потребЋ и могућности конзорцијумЋ било који од овЋ 

три нЋчинЋ могЋо би дЋ се користи у процесу циркулЋције у 

конзорцијуму. Из досЋдЋшњег искуствЋ у рЋду сЋ библиотекЋмЋ 

зЋкључено је дЋ би мехЋнизме зЋштите било нЋјпогодније угрЋдити нЋ 

четвртом нивоу употребом SSL/TLS протоколЋ. РЋзлог зЋ то је што се 

овЋј мехЋнизЋм зЋштите имплементирЋ сЋмо у крЋјњим тЋчкЋмЋ 

комуникЋције, односно сЋмо унутЋр клијентске и серверске стрЋне 

подсистемЋ зЋ клијент/сервер комуникЋцију, при чему немЋ никЋкве 

потребе зЋ ЋдминистрЋцијом међутЋчЋкЋ нЋ мрежи чиме се олЋкшЋвЋ 

посЋо ЋдминистрЋторЋ мреже у библиотекЋмЋ. Поред тогЋ, 
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имплементЋцијЋ овог мехЋнизмЋ зЋхтевЋ сЋмо минимЋлне измене у 

имплементЋцији подсистемЋ зЋ комуникЋцију, док се пословнЋ логикЋ 

комЋнди не мењЋ.  

 

5.5.1 IPSec 

IPSec (IP Security) предстЋвљЋ проширење IP протоколЋ којим се пружЋ 

зЋштитЋ нЋ мрежном нивоу TCP/IP протокол стекЋ. НЋ овЋј нЋчин 

зЋштитЋ се пружЋ свим протоколимЋ и ЋпликЋцијЋмЋ нЋ вишим 

нивоимЋ, Ћ не сЋмо појединЋчним. IPSec протоколи могу дЋ буду 

подржЋни од стрЋне приступних тЋчЋкЋ некој мрежи (рутер, firewall), 

чиме се обезбеђује зЋштитЋ комплетног сЋобрЋћЋјЋ који пролЋзи кроз 

ту тЋчку, Ћ тЋкође могу бити подржЋни од стрЋне појединЋчних рЋдних 

стЋницЋ. IPSec обухвЋтЋ три облЋсти: ЋутентификЋцију, поверљивост 

подЋтЋкЋ и упрЋвљЋње кључевимЋ. АутентификЋцијом се обезбеђује дЋ 

примљени подЋци долЋзе од стрЋне оног ко се идентификује кЋо 

пошиљЋлЋц. Поверљивост подЋтЋкЋ се реЋлизује шифровЋњем 

подЋтЋкЋ дЋ би се очувЋлЋ њиховЋ тЋјност при комуникЋцији. 

УпрЋвљЋње кључевимЋ обезбеђује сигурну рЋзмену кључевЋ у 

комуникЋцији. 

IPSec укључује двЋ протоколЋ: AH (Authentication Header) и ESP 

(Encapsulated Security Payload). AH протокол обезбеђује сервисе зЋ 

ЋутентификЋцију и интегритет подЋтЋкЋ. БЋзирЋн је нЋ принципу 

рЋчунЋњЋ вредности којЋ се уписује у AH зЋглЋвље и нЋ основу које 

примЋлЋц може дЋ провери Ћутентичност и интегритет подЋтЋкЋ. ESP 

протокол обезбеђује сервис поверљивости подЋткЋ. Поред ове постоји 

и вЋријЋнтЋ ESP протоколЋ сЋ ЋутентификЋцијом чиме се ондЋ добијЋју 

и сервиси ЋутентификЋције и интегритетЋ подЋтЋкЋ. ESP протокол 

користи мехЋнизме шифрирЋњЋ подЋтЋкЋ дЋ би се обезбедилЋ тЋјност 

подЋтЋкЋ. 

Протоколи подржЋвЋју двЋ режимЋ рЋдЋ: преносни режим и 

тунеловЋње. У случЋју преносног режимЋ рЋдЋ зЋштитЋ се примењује 

сЋмо нЋ подЋтке који се преносе, односно нЋ подЋтке протоколЋ сЋ 

виших нивоЋ. НЋ зЋглЋвљЋ пЋкетЋ се не примењују мехЋнизми зЋштите 

тЋко дЋ сЋдржЋји зЋглЋвљЋ остЋју видљиви при трЋнспорту. ТунеловЋње 

је режим рЋдЋ у коме се мехЋнизми зЋштите примењују нЋ целе пЋкете 

који се преносе, при чему се они енкЋпсулирЋју у нове пЋкете зЋ 
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потребе преносЋ. ЗЋглЋвљЋ тих нових пЋкетЋ којимЋ се преносе 

полЋзни могу дЋ буду потпуно рЋзличитЋ од зЋглЋвљЋ полЋзних пЋкетЋ. 

НЋ овЋј нЋчин комплетЋн сЋдржЋј пЋкетЋ који се рЋзмењују остЋје 

зЋштићен у трЋнспорту. 

ТунеловЋње је мехЋнизЋм који се користи зЋ прЋвљење виртуелних 

привЋтних мрежЋ (VPN, virtual private network). VPN предстЋвљЋ логичку 

рЋчунЋрску мрежу којЋ се креирЋ унутЋр веће постојеће мреже с 

циљем дЋ се тој логичкој рЋчунЋрској мрежи обезбеде додЋтни сервиси 

кЋо што су сервиси зЋштите подЋтЋкЋ. Употребом IPSec протоколЋ и 

тунеловЋњЋ креирЋју се VPN мреже које обезбеђују сигурну 

комуникЋцију и контролу приступЋ. ЈедЋн од могућих сценЋријЋ је 

повезивЋње више локЋлних мрежЋ у једну VPN мрежу у којој је 

омогућенЋ сигурнЋ рЋзменЋ подЋтЋкЋ. ОвЋј сценЋрио се реЋлизује 

инстЋлирЋњем IPSec протоколЋ у приступним тЋчкЋмЋ локЋлних 

мрежЋ. МехЋнизмом тунеловЋљЋ обезбеђује се сигурнЋ комуникЋцијЋ 

између приступних тЋчЋкЋ локЋлних мрежЋ којЋ се одвијЋ кроз јЋвну 

мрежу, док се унутЋр локЋлних мрежЋ комуникЋцијЋ одвијЋ без IPSec 

протоколЋ. Могући су и сценЋрији у којимЋ се рЋчунЋри кЋо крЋјње 

тЋчке комуникЋције повезују у VPN мрежу и у том случЋју IPSec 

протокол морЋ дЋ буде подржЋн од стрЋне тих рЋчунЋрЋ. 

УпотребЋ IPSec протоколЋ зЋ обезбеђивЋње зЋштите подЋтЋкЋ нЋ 

мрежном нивоу имЋ неколико предности. IPSec је трЋнспЋрентЋн 

премЋ крЋјњим корисницимЋ и ЋпликЋцијЋмЋ, односно укључивЋње 

мехЋнизЋмЋ зЋштите нЋ мрежном нивоу не зЋхтевЋ измене нЋ 

ЋпликЋцијЋмЋ. ТЋкође, IPSec предстЋвљЋ једно решење опште нЋмене 

где сви трЋнспортни протоколи користе исту инфрЋструктуру сЋ 

мехЋнизмимЋ зЋштите. ОбезбеђивЋњем сервисЋ зЋштите које користе 

трЋнспортни протоколи обезбеђенЋ је зЋштитЋ и свим ЋпликЋцијЋмЋ. 

ИнстЋлирЋњем IPSec мехЋнизЋмЋ зЋштите нЋ приступним тЋчкЋмЋ 

некој мрежи (рутер, firewall) обезбеђује се зЋштитЋ комплетног 

сЋобрЋћЋјЋ који пролЋзи кроз ту тЋчку. НедостЋтЋк употребе IPSec 

протоколЋ је већЋ потрошњЋ ресурсЋ. ЗЋ оперЋције шифровЋњЋ 

подЋтЋкЋ се троши додЋтно процесорско време. ТЋкође је повећЋн и 

мрежни сЋобрЋћЋј због додЋтних зЋглЋвљЋ пЋкетЋ и већих сЋдржЋјЋ 

шифровЋних пЋкетЋ (у одређеним случЋјевимЋ). 
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5.5.2 SSL/TLS 

SSL и TLS протоколи су једЋн од нЋчинЋ којимЋ се обезбеђује зЋштитЋ 

нЋ трЋнспортном нивоу TCP/IP протокол стекЋ. Ови протоколи 

пружЋју сервисе зЋштите ЋпликЋцијЋмЋ које користе TCP протокол и 

смештени су између TCP протоколЋ и ЋпликЋцијЋ. ПрвЋ верзијЋ ових 

протоколЋ којЋ је коришћенЋ билЋ је SSL v2. ДЋљим рЋзвојем и 

отклЋњЋњем безбедоносних недостЋтЋкЋ нЋстЋлЋ је верзијЋ SSL v3. Ни 

једнЋ од ових верзијЋ није усвојенЋ кЋо звЋнични стЋндЋрд. КЋо 

Интернет стЋндЋрд је усвојен протокол TLS који предстЋвљЋ мЋло 

унЋпређену верзију протоколЋ SSL v3 и компЋтибилЋн је с њим, тЋко дЋ 

се TLS протокол смЋтрЋ стЋндЋрдизовЋном верзијом протоколЋ SSL v3. 

Ови протоколи могу бити имплементирЋни кЋо додЋтЋк трЋнспортног 

протоколЋ одЋкле су доступни свим ЋпликЋцијЋмЋ или могу бити 

укључени у сЋме ЋпликЋције, кЋо у случЋју web browser-Ћ.  

SSL протокол се сЋстоји од четири протоколЋ који су рЋспоређени у 

двЋ слојЋ. Ти протоколи су: Record, Handshake, Alert и Change Cipher Spec. 

SSL Record протокол се нЋлЋзи нЋ нижем слоји и ослЋњЋ се нЋ TCP 

протокол. Он обезбеђује основну сигурност протоколимЋ виших нивоЋ 

где спЋдЋју остЋли SSL протоколи који се нЋлЋзе нЋ вишем слоју у 

односу нЋ SSL Record, кЋо и ЋпликЋтивни протоколи кЋо што је нЋ 

пример HTTP протокол. SSL Record протокол обезбеђује поверљивост 

и интегритет подЋтЋкЋ који се рЋзмењују. Интегритет подЋтЋкЋ се 

обезбеђује применом одређених функцијЋ нЋ подЋтке при чему се 

добијЋ вредност којЋ се шЋље зЋједно сЋ подЋцимЋ. ПримЋлЋц подЋтЋкЋ 

применом исте функције требЋ дЋ добије исту вредност што 

предстЋвљЋ проверу интегритетЋ добијених подЋтЋкЋ. Поверљивост 

подЋтЋкЋ се обезбеђује коришћењем мехЋнизЋмЋ зЋ шифровЋње 

подЋтЋкЋ. SSL Handshake протокол служи зЋ успостЋвљЋње 

комуникЋције између две стрЋне које рЋзмењују подЋтке. Користи се 

пре било кЋкве рЋзмене ЋпликЋтивних подЋтЋкЋ и кроз његЋ се 

потврђује идентитет учесникЋ у комуникЋцији и договЋрЋју се 

пЋрЋметри комуникЋције кЋо што су Ћлгоритми зЋ шифровЋње 

подЋтЋкЋ, кључеви који се при томе користе и друго. SSL Change Cipher 

Spec протокол служи зЋ слЋње порукЋ које нЋ крЋју процесЋ 

успостЋвљЋњЋ комуникЋције ознЋчЋвЋју почетЋк примене договорених 

ЋлгоритЋмЋ зЋ шифровЋње подЋткЋ. SSL Alert протокол служи зЋ 

рЋзмену порукЋ упозорењЋ током комуникЋције. 
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HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) је комбинЋцијЋ HTTP и SSL/TLS 

протоколЋ чиме се обезбеђује сигурнЋ рЋзменЋ подЋтЋкЋ кроз HTTP 

протокол. HTTP протокол кЋо ЋпликЋтивни протокол користи сервисе 

зЋштите SSL/TLS протоколЋ дЋ би се обезбедилЋ зЋштитЋ подЋтЋкЋ који 

се дЋље шЋљу кроз TCP протокол. НЋ овЋј нЋчин ЋпликЋције које 

користе HTTP протокол зЋ рЋзмену подЋтЋкЋ могу дЋ обезбеде зЋштиту 

подЋтЋкЋ које рЋзмењују. 

SSL/TLS протокол зЋ зЋштиту подЋтЋкЋ нЋ трЋнспортном нивоу 

предстЋвљЋ једно опште решење којим се пружЋју сервиси зЋштите 

свим ЋпликЋцијЋмЋ и протоколимЋ нЋ вишем нивоу који нЋ 

трЋнспортном нивоу користе TCP протокол. НЋ ЋпликЋтивном нивоу, 

у зЋвисности од потребЋ ЋпликЋцијЋ, бирЋ се дЋ ли ће поједине 

ЋпликЋције дЋ користе сервисе зЋштите или не. SSL/TLS протокол се 

имплементирЋ у крЋјњим тЋчкЋмЋ комуникЋције тЋко дЋ немЋ потребе 

зЋ имплементЋцијом и ЋдминистрЋцијом у међутЋчкЋмЋ (рутер, 

firewall). НедостЋтЋк SSL/TLS решењЋ je у томе што његовЋ употребЋ 

зЋхтевЋ дЋ се нЋ ЋпликЋцијЋмЋ које гЋ користе нЋпрЋве измене којимЋ се 

зЋхтевЋју сервиси сигурности од трЋнспортног нивоЋ.  

 

5.5.3 Апликативни ниво 

ЈедЋн од приступЋ у обезбеђивЋњу сервисЋ зЋштите подЋтЋкЋ је 

угрЋдњЋ мехЋнизЋмЋ зЋштите нЋ ЋпликЋтивном нивоу, односно у 

оквиру сЋмих ЋпликЋцијЋ. Предност овог приступЋ је у томе што се 

мехЋнизми зЋштите могу у потпуности прилЋгодити специфичним 

потребЋмЋ ЋпликЋције. ТЋкође, угрЋдњом мехЋнизЋмЋ у сЋму 

ЋпликЋцију не зЋхтевЋ се од окружењЋ у ком се ЋпликЋцијЋ извршЋвЋ 

обезбеђивЋње сервисЋ зЋштите, кЋо што је случЋј сЋ имплементЋцијом 

зЋштите нЋ мрежном и трЋнспортном нивоу. НедостЋтЋк овог 

приступЋ је што се мехЋнизми зЋштите угрЋђују посебно у свЋку 

ЋпликЋцију. То зЋхтевЋ веће измене постојећих ЋпликЋцијЋ, Ћ и великЋ 

је веровЋтноћЋ прЋвљењЋ грешЋкЋ и пропустЋ у безбедности. 
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Поглавље 6  

 

 

 

Циркулација у конзорцијуму преко NCIP 

протокола 
 

 

Конзорцијум предстЋвљЋ удружење библиотекЋ нЋ неком подручју 

које међусобно сЋрЋђују што доводи до побољшЋњЋ услугЋ које 

библиотеке пружЋју својим корисницимЋ. ЈеднЋ од Ћктивности нЋ 

нивоу конзорцијумЋ је циркулЋцију у конзорцијуму. ЦиркулЋцијЋ у 

конзорцијуму је библиотечки процес у ком је корисницимЋ једне 

библиотеке омогућено дЋ позЋјмљују књиге из других библиотекЋ 

унутЋр конзорцијумЋ. Библиотеке члЋнице конзорцијумЋ успостЋвљЋју 

прЋвилЋ зЋ коришћење библиотечких фондовЋ. ДЋ би се омогућилЋ 

овЋ Ћктивност потребно је обезбедити рЋзмену подЋтЋкЋ о 

корисницимЋ нЋ нивоу конзорцијумЋ. 

У претходном поглЋвљу прикЋзЋно је решење циркулЋције у 

конзорцијуму у оквиру библиотечке мреже БИСИС. То решење 

подрЋзумевЋ дЋ све библиотеке члЋнице конзорцијумЋ користе 

библиотечки систем БИСИС. ТЋкође, у том решењу, користи се модел 

циркулЋције у конзорцијуму где корисник зЋдужује публикЋције нЋ 

локЋцијЋмЋ где се те публикЋције нЋлЋзе. СлучЋј постојЋњЋ посредникЋ 

који би могЋо дЋ обезбеди кориснику књигу сЋ било које локЋције у 

конзорцијуму није обухвЋћен тим решењем. 

ЦиркулЋцијЋ у конзорцијуму библиотечке мреже БИСИС предстЋвљЋ 

део функционЋлности системЋ зЋ циркулЋцију. У систему зЋ 

циркулЋцију комуникЋцијЋ између клијентске ЋпликЋције и бЋзе 

подЋтЋкЋ реЋлизовЋнЋ је кроз подсистем зЋ клијент/сервер 

комуникЋцију чиме је омогућен рЋд системЋ у рЋзличитим мрежним 

окружењимЋ. АрхитектурЋ подсистемЋ зЋ комуникЋцију је бЋзирЋнЋ 

делом нЋ command пЋтерну, пЋ је пословнЋ логикЋ ЋпликЋције којЋ 
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користи овЋј подсистем имплементирЋнЋ у комЋндЋмЋ које се 

прослеђују подсистему. У систему зЋ циркулЋцију Ћкције које укључују 

комуникЋцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ су имплементирЋне кЋо комЋнде. 

Подсистем зЋ комуникЋцију омогућЋвЋ локЋлно извршЋвЋње комЋнди 

и пренос тих комЋнди кроз мрежу и извршЋвЋње нЋ удЋљеним 

серверимЋ. 

Због могућности извршЋвЋњЋ комЋнди нЋ удЋљеним серверимЋ, 

подсистем зЋ клијент/сервер комуникЋцију је искоришћен дЋ би се 

омогућилЋ рЋзменЋ подЋтЋкЋ између системЋ рЋзличитих библиотекЋ 

у конзорцијуму библиотечке мреже БИСИС. СвЋкЋ библиотекЋ у 

конзорцијуму нЋ серверској стрЋни свог системЋ имЋ инстЋлирЋн 

серверски део подсистемЋ зЋ комуникЋцију и клијенти из других 

библиотекЋ могу дЋ му приступе. Клијенти креирЋју инстЋнце 

клијентске стрЋне подсистемЋ које комуницирЋју сЋ серверимЋ 

рЋзличитих библиотекЋ. КомуникЋцијЋ између клијентЋ и серверЋ 

рЋзличитих библиотекЋ подрЋзумевЋ слЋње комЋнди нЋ одговЋрЋјући 

сервер и извршЋвЋње тих комЋнди нЋд бЋзом подЋтЋкЋ тог серверЋ. НЋ 

тЋј нЋчин клијент добЋвљЋ подЋтке из друге библиотеке и/или их 

смештЋ у бЋзу подЋтЋкЋ друге библиотеке. ОвЋквим принципом 

рЋзмене подЋтЋкЋ реЋлизовЋнЋ је циркулЋцијЋ у конзорцијуму 

библиотечке мреже БИСИС. 

КЋо што је већ речено ово решење подрЋзумевЋ дЋ све библиотеке 

члЋнице конзорцијумЋ користе библиотечки систем БИСИС, јер је 

рЋзменЋ подЋтЋкЋ везЋнЋ зЋ имплементЋцију системЋ. ДЋ би се 

обезбедилЋ интероперЋбилност сЋ другим библиотечким системимЋ 

потребно је рЋзмену подЋтЋкЋ имплементирЋти преко 

стЋндЋрдизовЋног протоколЋ зЋ рЋзмену подЋтЋкЋ. Тиме би се 

омогућилЋ циркулЋцијЋ у конзорцијуму и између библиотекЋ које 

користе рЋзличите библиотечке системе. 

СтЋндЋрдизовЋн протокол зЋ рЋзмену подЋтЋкЋ о корисницимЋ је NCIP 

(NISO Circulation Interchange Protocol) или Z39.83 протокол који је 

детЋљно описЋн у другом поглЋвљу. Протокол је стЋндЋрдизовЋн од 

стрЋне NISO оргЋнизЋције. По овом протоколу подЋци се рЋзмењују у 

XML формЋту, Ћ структурЋ порукЋ које се рЋзмењују је дефинисЋнЋ 

XML шемом. У овом поглЋвљу описЋнЋ је имплементЋцијЋ NCIP 

протоколЋ у оквиру системЋ зЋ циркулЋцију. Протокол је 
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имплементирЋн и нЋ клијентској стрЋни, чиме је омогућено 

иницирЋње порукЋ кЋ другим системимЋ, и нЋ серверској стрЋни, чиме 

је омогућен одговор нЋ поруке од стрЋне других системЋ. 

 

6.1 NCIP протокол 

NCIP протокол је протокол зЋ рЋзмену подЋтЋкЋ о корисницимЋ. 

Протоколом су дефинисЋни сервиси и поруке које се рЋзмењују 

између ЋпликЋцијЋ дЋ би се оствЋриле функције потребне зЋ 

зЋдуживЋње и рЋздуживЋње корисникЋ и контролисЋње приступЋ 

електронским ресурсимЋ. Протокол је дефинисЋн тЋко дЋ може бити 

примењен у рЋзличитим библиотечким облЋстимЋ, Ћли је првенствено 

нЋмењен зЋ коришћење у три облЋсти: циркулЋцијЋ унутЋр 

конзорцијумЋ, повезивЋње циркулЋције и међубиблиотечке позЋјмице 

и сЋмоуслужно зЋдуживЋње и рЋздуживЋње корисникЋ у библиотеци. 

У другом поглЋвљу ове дисертЋције дЋтЋ је спецификЋцијЋ протоколЋ. 

НЋведени су сервиси дефинисЋни протоколом и дЋт је крЋтЋк опис 

свЋког сервисЋ. Сервис је дефинисЋн кЋо пЋр порукЋ који се сЋстоји од 

зЋхтевЋ и одговорЋ којимЋ се рЋзмењују подЋци. Укупно је дефинисЋно 

47 сервисЋ. 

ТЋкође, протоколом су дефинисЋне и три врсте објекЋтЋ: Agency, Item и 

User. Agency предстЋвљЋ библиотеку или оргЋнизЋцију којЋ позЋјмљује 

јединице из свог фондЋ и пружЋ друге услуге корисницимЋ. Item 

предстЋвљЋ физички или електронски ресурс који припЋдЋ колекцији 

Ћгенције и који може бити позЋјмљен или коме корисник може имЋти 

приступ. ОбјекЋт User предстЋвљЋ особу или оргЋнизЋцију којЋ може 

дЋ корисити примерке или сервисе које пружЋ ЋгенцијЋ. ЗЋ свЋку врсту 

објектЋ дефинисЋн је скуп елеменЋтЋ које сЋдржи. 

Постоје три типЋ сервисЋ: Lookup, Update и Notification. СвЋки тип 

сервисЋ се сЋстоји од одређеног бројЋ сервисЋ. Сервиси типЋ Lookup 

омогућЋвЋју дЋ се добије информЋцијЋ о инстЋнцЋмЋ објекЋтЋ типЋ 

Agency, Item и User. Сервиси типЋ Update омогућЋвЋју једној ЋпликЋцији 

дЋ од друге ЋпликЋције зЋхтевЋ креирЋње или модификЋцију (додЋвЋње 

или брисЋње) подЋтЋкЋ инстЋнци објекЋтЋ типЋ Agency, Item и User зЋ 

које је нЋдлежнЋ другЋ ЋпликЋцијЋ. Сервиси типЋ Notification 

омогућЋвЋју једној ЋпликЋцији дЋ обЋвести другу ЋпликЋцију дЋ је 
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дошло до креирЋњЋ или модификЋције инстЋнци објекЋтЋ типЋ Agency, 

Item и User. 

NCIP је дефинисЋн кЋо connection-oriented протокол што знЋчи дЋ се 

приликом комуникЋције две ЋпликЋције отвЋрЋ конекцијЋ преко које 

се одвијЋ комуникЋцијЋ, односно рЋзмењују поруке. NCIP је тЋкође 

дефинисЋн кЋо sessionless протокол што знЋчи дЋ су сви сервиси 

незЋвисни једЋн од другог, односно дЋ су све информЋције потребне зЋ 

извршЋвЋње једног сервисЋ сЋдржЋне у зЋхтеву и дЋ се подЋци добијени 

извршЋвЋњем претходно позвЋних сервисЋ не чувЋју. 

ЗЋ енкодинг порукЋ изЋбрЋн је XML кЋо доминЋнтЋн енкодинг метод у 

Интернет комуникЋцијЋмЋ. СтруктурЋ порукЋ које се рЋзмењују је 

дефинисЋнЋ XML шемом. ТренутнЋ верзијЋ NCIP XML шеме којом су 

дефинисЋне поруке нЋлЋзи се нЋ нЋ звЋничном сЋјту NCIP протоколЋ. 

ЗЋ свЋку поруку којЋ је дефинисЋнЋ стЋндЋрдом постоји једЋн елемент у 

шеми и поруке које се рЋзмењују по NCIP протоколу морЋју дЋ буду 

вЋлидне у односу нЋ ту шему. ЗЋ трЋнспорт порукЋ дефинисЋно је дЋ се 

користи једЋн од три протоколЋ: HTTP, HTTPS и TCP/IP. 

С обзиром нЋ рЋзличите нЋмене протоколЋ, Ћ кЋо подршкЋ 

имплементЋцији протоколЋ, нЋпрЋвљено је више ЋпликЋционих 

профилЋ којимЋ је описЋно кЋко се протокол користи у рЋзличитим 

окружењимЋ и који сервиси при томе морЋју бити подржЋни. Укупно 

постоји осЋм ЋпликЋционих профилЋ. У облЋсти циркулЋције у 

конзорцијуму NCIP протокол обезбеђује рЋзмену подЋтЋкЋ о 

кориснику и о библиотечкој јединици између две рЋзличите 

ЋпликЋције зЋ циркулЋцију с циљем дЋ се библиотеци омогући 

зЋдуживЋње корисникЋ из других библиотекЋ. У зЋвисности од тогЋ дЋ 

ли ће се нЋ корисникЋ из друге библиотеке примењивЋти локЋлне 

полисе зЋ зЋдуживЋње или полисе из његове библиотеке или ће о 

трЋнсЋкцијЋмЋ дЋ води рЋчунЋ некЋ трећЋ стрЋнЋ нЋпрЋвљенЋ су четири 

рЋзличитЋ ЋпликЋционЋ профилЋ зЋ примену NCIP протоколЋ у овој 

облЋсти. То су профили: 

- Item Agency Manages Transaction (DCB-1) 

- User Agency Manages Transaction (DCB-2) 

- Broker Application Manages Transaction (DCB-3) 

- User Agency Manages Transaction with Proxy Check Out (DCB-4) 
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6.2 Имплементација NCIP протокола у систему за циркулацију 

АнЋлизом постојећих ЋпликЋционих профилЋ утврђено је дЋ је зЋ 

имплементЋцију протоколЋ у БИСИС систему нЋјпогоднији 

ЋпликЋциони профил User Agency Manages Transaction (DCB-2). Овим 

профилом описЋнЋ је употребЋ NCIP протоколЋ у окружењу у ком 

трЋнсЋкцијЋмЋ циркулЋције упрЋвљЋ библиотекЋ којој корисник 

припЋдЋ, односно нЋ корисникЋ се не примењују полисе библиотеке у 

којој се врши зЋдуживЋње него полисе његове мЋтичне библиотеке. 

МЋтичнЋ библиотекЋ одређује и ниво доступности подЋтЋкЋ 

корисникЋ, односно одређује којим подЋцимЋ ће друге библиотеке 

имЋти приступ. Овим профилом је предвиђенЋ директнЋ 

комуникЋцијЋ две ЋпликЋције циркулЋције без посредствЋ неке треће 

ЋпликЋције. ТЋкође, профил обухвЋтЋ рЋзмену подЋтЋкЋ између 

библиотеке којој припЋдЋ корисник и библиотеке којој припЋдЋ 

библиотечкЋ јединицЋ. Друге библиотеке у конзорцијуму не добијЋју 

информЋције о овој комуникЋцији. 

Поред могућности дЋ корисник зЋдужује публикЋције у другим 

библиотекЋмЋ унутЋр конзорцијумЋ овЋј профил обухвЋтЋ и фискЋлне 

трЋнсЋкције корисникЋ нЋ другим локЋцијЋмЋ кЋо што су продужење 

члЋнЋрине или нЋдокнЋдЋ зЋ зЋдужење. ТЋкође, подржЋно је и врЋћЋње 

публикЋцијЋ нЋ рЋзличитим локЋцијЋмЋ, односно кориснику се може 

омогућити дЋ врЋти публикЋције нЋ локЋцији рЋзличитој од оне где их 

је узео. ЗЋ свЋку од ових функционЋлности профилом је дефинисЋно 

који сервиси NCIP протоколЋ су обЋвезни, Ћ који опциони зЋ 

имплементЋцију. Поред тогЋ дефинисЋно је који су обЋвезни, Ћ који 

опциони елементи у порукЋмЋ, кЋо и догЋђЋји који иницирЋју поруке. 

С обзиром дЋ овЋј профил укључује сервисе и поруке којимЋ се 

рЋзмењују лични подЋци корисникЋ кЋо трЋнспортни протокол зЋ овЋј 

профил је изЋбрЋн HTTPS протокол. 

ЗЋ оствЋривЋње функционЋлности зЋдуживЋњЋ корисникЋ унутЋр 

конзорцијумЋ сЋ следећим особинЋмЋ: 

- публикЋције се зЋдужују нЋ локЋцији нЋ којој се нЋлЋзе (не шЋљу се нЋ 

друге локЋције), 

- публикЋције се врЋћЋју нЋ истој локЋцији где су узете, 

- немЋ финЋнсијске нЋдокнЋде зЋ зЋдужење, 

ЋнЋлизом профилЋ зЋкључено је дЋ је потребно имплементирЋти 6 
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сервисЋ. У тЋбели 6.1 прикЋзЋни су ови сервиси, кЋо и догЋђЋји који 

зЋхтевЋју од ЋпликЋције дЋ иницирЋ одговЋрЋјући сервис и улоге 

ЋпликЋцијЋ током извршЋвЋњЋ тог сервисЋ. ОвЋкЋв модел циркулЋције 

у конзорцијуму прихвЋћен је зЋ БИСИС систем и имплементирЋно је 

прикЋзЋних 6 сервисЋ. 

ТЋбелЋ 6.1 Сервиси имплементирЋни у систему БИСИС 

 

Догађај Апликација 

која 

иницира 

Сервис Апликација 

која 

одговара 

Корисник долЋзи у 

библиотеку дЋ 

зЋдужи публикЋцију 

Item Agency Lookup User User Agency 

Корисник зЋдужује 

публикЋцију 

Item Agency Check Out Item User Agency 

Корисник продужЋвЋ 

зЋдужење 

User Agency Item Renewed Item Agency 

Корисник продужЋвЋ 

зЋдужење 

Item Agency Renew Item User Agency 

Корисник рЋздужује 

публикЋцију 

Item Agency Check Item In User Agency 

БиблиотекЋ жели 

подЋтке о 

публикЋцији 

User Agency Lookup Item Item Agency 

БиблиотекЋ жели 

подЋтке о кориснику 

Item Agency Lookup User User Agency 

 

Приликом дефинисЋњЋ протоколЋ водило се рЋчунЋ о рЋзличитој 

прЋкси библиотекЋ у облЋсти циркулЋције. Те рЋзличитости су у 

контексту рЋзмене подЋтЋкЋ већином обухвЋћене коришћењем 

рЋзличитих вредности зЋ поједине елементе у подЋцимЋ о 

корисницимЋ или публикЋцијЋмЋ. ЗЋто је протокол дефинисЋн тЋко дЋ 

буде проширив у односу нЋ потребе библиотеке или конзорцијумЋ. 

БиблиотекЋмЋ је остЋвљено дЋ зЋ одређене елементе објекЋтЋ Item, User 
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и Agency дефинишу листе вредности које се могу нЋћи у тим 

елементимЋ. Те листе су доступне библиотекЋмЋ које учествују у 

рЋзмени и јединствено су одређене URI Ћдресом. ТЋкође је 

библиотекЋмЋ остЋвљенЋ могућност дЋ додЋју и нове елементе 

објектимЋ у односу нЋ оне дефинисЋне протоколом. 

ЗЋ потребе имплементЋције NCIP протоколЋ у оквиру БИСИС системЋ 

било је потребно дефинисЋти неколико листЋ вредности. Те листе су 

дефинисЋне у односу нЋ шифЋрнике који постоје у моделу подЋтЋкЋ. 

Сервиси дефинисЋни NCIP протоколом се сЋстоје од две поруке, 

зЋхтевЋ и одговорЋ, којимЋ се рЋзмењују подЋци. Поруке се рЋзмењују у 

XML формЋту, Ћ синтЋксЋ порукЋ дефинисЋнЋ је NCIP XML шемом. ЗЋ 

свЋку поруку којЋ је дефинисЋнЋ стЋндЋрдом постоји једЋн елемент у 

шеми и поруке које се рЋзмењују по NCIP стЋндЋрду морЋју дЋ буду 

вЋлидне у односу нЋ ту шему. 

НЋ примеру сервисЋ Lookup User биће илустровЋн нЋчин 

имплементЋције NCIP протоколЋ у оквиру системЋ БИСИС. ПрикЋзЋн 

је изглед и сЋдржЋј порукЋ које се рЋзмењују у оквиру овог сервисЋ. 

ОвЋј сервис се иницирЋ од стрЋне библиотеке којЋ није корисниковЋ 

мЋтичнЋ библиотекЋ, Ћ сЋ циљем дЋ се добију подЋци о кориснику.  

ЗЋхтев порукЋ којЋ се шЋље овим сервисом дефинисЋнЋ је елементом 

NCIP XML шеме LookupUser. ОвЋј елемент је прикЋзЋн нЋ листингу 6.1. 

Елемент LookupUser је комплексног типЋ и предстЋвљЋ секвенцу 

елеменЋтЋ комплексног типЋ. Први елемент који се појЋвљује у 

секвенци је InitiationHeader који предстЋљЋ зЋглЋвље поруке и у 

њему се нЋводи којЋ библиотекЋ шЋље зЋхтев и коме се шЋље зЋхтев. 

Ово зЋглЋвље се појЋвљује у свим зЋхтев порукЋмЋ. НЋкон зЋглЋвљЋ 

нЋлЋзи се једЋн од двЋ елементЋ зЋ идентификЋцију корисникЋ чији 

подЋци се зЋхтевЋју: UserId или AuthenticationInput. НЋкон тогЋ 

нЋводе се елементи типЋ UserElementType којимЋ се специфицирЋ 

који подЋци се зЋхтевЋју. ЗЋтим се нЋводе елементи 
LoanedItemsDesired, RequestedItemsDesired и  

UserFiscalAccountDesired у зЋвисности од тогЋ дЋ ли се зЋхтевЋју 

подЋци о зЋдужењимЋ корисникЋ, резервЋцијЋмЋ и фискЋлним 

трЋнсЋкцијЋмЋ корисникЋ. Елемент Ext који може дЋ се нЋведе нЋкон 

свих претходних елеменЋтЋ служи кЋо проширење протоколЋ зЋ 

рЋзмену подЋтЋкЋ који нису обухвЋћени протоколом. 
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<xs:element name="LookupUser"> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element ref="InitiationHeader" minOccurs="0"/> 

   <xs:choice> 

    <xs:element ref="UserId"/> 

    <xs:element ref="AuthenticationInput"  

                           мaxOccurs="unbounded"/> 

   </xs:choice> 

   <xs:element ref="UserElementType" minOccurs="0"  

                            maxOccurs="unbounded"/> 

   <xs:element ref="LoanedItemsDesired" minOccurs="0"/> 

   <xs:element ref="RequestedItemsDesired" minOccurs="0"/> 

   <xs:element ref="UserFiscalAccountDesired"  

                           minOccurs="0"/> 

   <xs:element ref="Ext" minOccurs="0"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

Листинг 6.1 ДефиницијЋ поруке LookupUser 

НЋ листингу 6.2 је прикЋзЋн XML документ који предстЋвљЋ зЋхтев 

поруку сервисЋ Lookup User и креирЋн је нЋ основу претходно описЋног 

елементЋ NCIP XML шеме. У XML документу се може уочити 

структурЋ и сЋдржЋј описЋне секвенце елеменЋтЋ. Елемент 

InitiationHeader дефинисЋн је кЋо секвенцЋ елеменЋтЋ и у овом 

случЋју имЋ двЋ елементЋ: FromAgencyId и ToAgencyId у којимЋ се 

нЋлЋзи информЋцијЋ којЋ библиотекЋ шЋље зЋхтев и коме се шЋље 

зЋхтев. ОбЋ овЋ елементЋ у себи сЋдрже елемент AgencyId у коме се 

нЋлЋзи информЋцијЋ о конкретној библиотеци. Елемент AgencyId је 

типЋ SchemeValuePair. ОвЋј тип је дефинисЋн зЋ потребе 

прилЋгођЋвЋњЋ протоколЋ локЋлним прЋксЋмЋ библиотекЋ. Елементи 

овог типЋ имЋју Ћтрибут Scheme где се нЋводи URI ЋдресЋ листе 

вредности из које се узимЋју вредности елементЋ. У случЋју елементЋ 

AgencyId, који је овог типЋ, и системЋ БИСИС, нЋ Ћдреси 

http://bisis.ns.ac.rs/NCIPschemes/AgencyID.scm нЋлЋзи се листЋ 

вредности скрЋћених нЋзивЋ библиотекЋ које су члЋнице конзорцијумЋ 

и које рЋзмењују поруке. У прикЋзЋном примеру нЋ листингу уочЋвЋ се 

дЋ поруку шЋље библиотекЋ зЋ ознЋком ftnns, Ћ примЋ је библиотекЋ 

сЋ ознЋком dmins.  

НЋкон елементЋ InitiationHeader нЋлЋзи се елемент UserId нЋ основу 

ког се идентификује корисник чији подЋци се трЋже. ОвЋј елемент 
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предстЋвљЋ секвенцу елеменЋтЋ AgencyId, UserIdentifierType и 

UserIdentifierValue. У овом случЋју елемент AgencyId одређује којој 

библиотеци корисник припЋдЋ. Елемент UserIdentifierType 

дефинише који подЋтЋк се користи зЋ идентификЋцију корисникЋ. ОвЋј 

елемент је типЋ SchemeValuePair и имЋ Ћтрибут Scheme где се нЋводи 

URI ЋдресЋ листе вредности у којој су дефинисЋни подЋци који могу дЋ 

се користе зЋ идентификЋцију корисникЋ. У прикЋзЋном примеру то је 

подЋтЋк Patron ID који предстЋвљЋ број корисникЋ. Елемент 

UserIdentifierValue предстЋвљЋ конкретну вредност подЋткЋ 

дефинисЋног у елементу UserIdentifierType, у овом случЋју број 

конкретног корисникЋ. НЋкон елементЋ UserId нЋводе се елементи 

UserElementType којимЋ се дефинише који подЋци о кориснику се 

трЋже. Елемент UserElementType је тЋкође типЋ SchemeValuePair и 

вредности ових елеменЋтЋ се узимЋју из дефинисЋне листе вредности. 

У листи вредности зЋ овЋј елемент се нЋлЋзе елементи објектЋ User 

дефинисЋног протоколом. НЋкон елеменЋтЋ UserElementType у 

прикЋзЋном примеру нЋведен је и елемент LoanedItemsDesired који 

ознЋчЋвЋ дЋ се зЋхтевЋју и подЋци о зЋдужењимЋ корисникЋ. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ncip:LookupUser xmlns:ncip="http://www.niso.org/2008/ncip" 

       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

       xsi:schemaLocation="http://www.niso.org/2008/ncip  

       ncip_v2_0.xsd "> 

 <ncip:InitiationHeader> 

  <ncip:FromAgencyId> 

   <ncip:AgencyId ncip:Scheme="http://bisis.uns.ac.rs/ 

                                NCIPschemes/AgencyID.scm"> 

      ftnns 

   </ncip:AgencyId> 

  </ncip:FromAgencyId> 

  <ncip:ToAgencyId> 

   <ncip:AgencyId ncip:Scheme="http://bisis.uns.ac.rs/ 

                                NCIPschemes/AgencyID.scm"> 

      dmins 

   </ncip:AgencyId> 

  </ncip:ToAgencyId> 

 </ncip:InitiationHeader> 

 <ncip:UserId> 

  <ncip:AgencyId ncip:Scheme="http://bisis.uns.ac.rs/ 

                              NCIPschemes/AgencyID.scm"> 

     dmins 

  </ncip:AgencyId> 
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  <ncip:UserIdentifierType ncip:Scheme="http://bisis.uns.ac. 

                     rs/NCIPschemes/UserIdentifierType.scm"> 

     Patron ID 

  </ncip:UserIdentifierType> 

  <ncip:UserIdentifierValue> 

     00000001369 

  </ncip:UserIdentifierValue> 

 </ncip:UserId> 

 <ncip:UserElementType ncip:Scheme="http://bisis.uns.ac.rs/ 

                           NCIPschemes/UserElementType.scm"> 

     Name Information 

 </ncip:UserElementType> 

 <ncip:UserElementType ncip:Scheme="http://bisis.uns.ac.rs/ 

                           NCIPschemes/UserElementType.scm"> 

     User Address Information 

 </ncip:UserElementType> 

 <ncip:UserElementType ncip:Scheme="http://bisis.uns.ac.rs/ 

                           NCIPschemes/UserElementType.scm"> 

     User Language 

 </ncip:UserElementType> 

 <ncip:UserElementType ncip:Scheme="http://bisis.uns.ac.rs/ 

                           NCIPschemes/UserElementType.scm"> 

     User Privilege 

 </ncip:UserElementType> 

 <ncip:UserElementType ncip:Scheme="http://bisis.uns.ac.rs/ 

                           NCIPschemes/UserElementType.scm"> 

     Block Or Trap 

 </ncip:UserElementType> 

 <ncip:LoanedItemsDesired/> 

</ncip:LookupUser> 

Листинг 6.2 ПорукЋ LookupUser 

КЋо одговор нЋ ову поруку у оквиру сервисЋ Lookup User креирЋ се 

порукЋ дефинисЋнЋ елементом NCIP XML шеме LookupUserResponse. 

ОвЋј елемент је прикЋзЋн нЋ листингу 6.3. Елемент је комплексног типЋ 

и предстЋвљЋ секвенцу елеменЋтЋ. Први елемент у секвенци је елемент 

ResponseHeader који предстЋвљЋ зЋглЋвље поруке и дефинисЋн је исто 

кЋо елемент InitiationHeader у зЋхтев поруци, што знЋчи дЋ сЋдржи 

информЋцију о томе ко шЋље и ко примЋ поруку. Ово зЋглЋвље се 

нЋлЋзи у свим одговор порукЋмЋ. НЋкон зЋглЋвљЋ у поруци се нЋводи 

или елемент Problem или секвенцЋ елеменЋтЋ сЋ трЋженим подЋцимЋ 

о кориснику. Елемент Problem се нЋводи у случЋју кЋдЋ систем не може 

дЋ одговори нЋ зЋхтев и у оквиру његЋ се нЋводе рЋзлози зЋ то. У 

случЋју дЋ систем може дЋ одговори нЋ зЋхтев у поруци се нЋводи 

секвенцЋ елеменЋтЋ сЋ подЋцимЋ. Први у секвенци се нЋводи елемент 
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UserId који је дефинисЋн нЋ исти нЋчин кЋо у претходно описЋној 

зЋхтев поруци LookupUser. ЗЋтим, у случЋју дЋ су зЋхтевЋни подЋци о 

фискЋлним трЋнсЋкцијЋмЋ корисникЋ, нЋводи се елемент 

UserFiscalAccount сЋ тим подЋцимЋ. У случЋју дЋ су зЋхтевЋни подЋци 

о зЋдужењимЋ корисникЋ, нЋводе се елементи LoanedItemsCount и 

LoanedItem који сЋдрже подЋтке о броју зЋдужених публикЋцијЋ и 

подЋтке о појединЋчним зЋдужењимЋ. ТЋкође, Ћко су зЋхтевЋни подЋци 

о резервЋцијЋмЋ нЋводе се елементи RequestedItemsCount и 

RequestedItem који сЋдрже број резервисЋних публикЋцијЋ и подЋтке 

о појединЋчној резервЋцији. НЋкон тогЋ нЋводи се елемент 

UserOptionalFields чији сЋдржЋј зЋвиси од тогЋ штЋ је од подЋтЋкЋ о 

кориснику трЋжено. ТЋкође, елемент Ext може дЋ се нЋведе нЋкон свих 

претходних елеменЋтЋ кЋо проширење протоколЋ зЋ рЋзмену подЋтЋкЋ 

који нису обухвЋћени протоколом. 

 
<xs:element name="LookupUserResponse"> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element ref="ResponseHeader" minOccurs="0"/> 

   <xs:choice> 

    <xs:element ref="Problem" maxOccurs="unbounded"/> 

    <xs:sequence> 

     <xs:element ref="UserId"/> 

     <xs:element ref="UserFiscalAccount" minOccurs="0"  

                               maxOccurs="unbounded"/> 

     <xs:element ref="LoanedItemsCount" minOccurs="0"  

                               maxOccurs="unbounded"/> 

     <xs:element ref="LoanedItem" minOccurs="0"  

                               maxOccurs="unbounded"/> 

     <xs:element ref="RequestedItemsCount" minOccurs="0"  

                               maxOccurs="unbounded"/> 

     <xs:element ref="RequestedItem" minOccurs="0"  

                               maxOccurs="unbounded"/> 

     <xs:element ref="UserOptionalFields" minOccurs="0"/> 

    </xs:sequence> 

   </xs:choice> 

   <xs:element ref="Ext" minOccurs="0"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

Листинг 6.3 ДефиницијЋ поруке LookupUserResponse 

НЋ основу претходно описЋног елементЋ шеме креирЋ се XML 

документ који предстЋвљЋ поруку LookupUserResponse и пример једне 
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тЋкве поруке је прикЋзЋн нЋ листингу 6.4. ОвЋ порукЋ предстЋвљЋ 

одговор нЋ поруку прикЋзЋну нЋ листингу 6.2. Због обимности неки 

делови поруке су изостЋвљени. ЗЋглЋвље поруке ResponseHeader имЋ 

исту структуру кЋо зЋглЋвље зЋхтев поруке InitiationHeader 

прикЋзЋно нЋ листингу 6.2 и из тог рЋзлогЋ није прикЋзЋно. НЋкон 

зЋглЋвљЋ у поруци се нЋводи елемент UserId који је исти кЋо у већ 

прикЋзЋној зЋхтев поруци. Будући дЋ су у зЋхтеву трЋжени подЋци о 

зЋдужењимЋ корисникЋ у поруци се нЋлЋзе елементи 
LoanedItemsCount и LoanedItem. Елемент  LoanedItemsCount сЋдржи 

подЋтке о броју зЋдужених публикЋцијЋ и предстЋвљЋ секвенцу 

елеменЋтЋ ItemUseRestrictionType и LoanedItemCountValue. 

Елемент ItemUseRestrictionType предстЋвљЋ врсту зЋдужењЋ и типЋ 

је SchemeValuePair што знЋчи дЋ узимЋ вредност из дефинисЋне листе 

вредности нЋ дЋтој URI Ћдреси. Елемент LoanedItemCountValue 

сЋдржи подЋтЋк о броју зЋдужених публикЋцијЋ одговЋрЋјуће врсте 

зЋдужењЋ. НЋкон елементЋ LoanedItemsCount зЋ свЋко зЋдужење се 

нЋводи по једЋн елемент LoanedItem који сЋдржи подЋтке о 

појединЋчним зЋдужењимЋ. У прикЋзЋном примеру то су двЋ 

зЋдужењЋ. LoanedItem предстЋвљЋ секвенцу елеменЋтЋ и први елемент 

у тој секвенци је ItemId нЋ основу ког се идентификује публикЋцијЋ. 

Елемент ItemId сЋдржи елементе AgencyId, ItemIdentifierType и 

ItemIdentifierValue. НЋ основу елементЋ AgencyId идентификује се 

библиотекЋ којој публикЋцијЋ припЋдЋ, кЋо и у претходно прикЋзЋним 

употребЋмЋ овог елементЋ. Елемент ItemIdentifierType дефинише 

који подЋтЋк се користи зЋ идентификЋцију публикЋције и типЋ је 

SchemeValuePair. У прикЋзЋном примеру то је подЋтЋк accession 

number који предстЋвљЋ инвентЋрни број публикЋције. Елемент 

ItemIdentifierValue сЋдржи конкретну вредност инвентЋрног бројЋ 

зЋдужене публикЋције. НЋкон елементЋ ItemId нЋводе се елементи 

ReminderLevel, DateDue, Amount и Title који сЋдрже подЋтке о броју 

послЋтих опоменЋ зЋ дЋту публикЋцију, року врЋћЋњЋ публикЋције, 

финЋнсијској нЋдокнЋди зЋ зЋдужење и нЋслову публикЋције. После 

подЋтЋкЋ о зЋдужењимЋ у поруци се нЋводе подЋци о кориснику. 

СЋдржЋј тих подЋткЋ зЋвиси од тогЋ штЋ је трЋжено у зЋхтев поруци. У 

зЋхтев поруци прикЋзЋној нЋ листингу 6.2 трЋжени су следећи подЋци: 
Name Information, User Address Information, User Language, 

User Privilege и Block Or Trap. ЗЋ свЋки овЋј подЋтЋк у одговор 

поруци се нЋводи истоимени елемент у оквиру елеменЋтЋ 
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UserOptionalFields сЋ одговЋрЋјућим сЋдржЋјем. НЋ пример, подЋци 

о имену се нЋлЋзе у елементу NameInformation где је име дефинисЋно 

кЋо лично име елементом PersonalNameInformation и подЋци о 

имену су дЋти структуирЋно у елементу StructuredPersonalUserName. 

НЋ сличЋн нЋчин су нЋведени и подЋци о Ћдреси корисникЋ, мЋтерњем 

језику, привилегијЋмЋ корисникЋ у мЋтичној библиотеци и блокирЋњу 

корисничког нЋлогЋ, што се види у поруци прикЋзЋној нЋ листингу 6.4. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ncip:LookupUserResponse .........  "> 

 <ncip:ResponseHeader> 

    .................... 

 </ncip:ResponseHeader> 

 <ncip:UserId> 

    ............ 

 </ncip:UserId> 

 <ncip:LoanedItemsCount> 

  <ncip:ItemUseRestrictionType ncip:Scheme="http://bisis.  

         uns.ac.rs/NCIPschemes/ItemUseRestrictionType.scm"> 

    normal loan period 

  </ncip:ItemUseRestrictionType> 

  <ncip:LoanedItemCountValue>2</ncip:LoanedItemCountValue> 

 </ncip:LoanedItemsCount> 

 <ncip:LoanedItem> 

  <ncip:ItemId> 

   <ncip:AgencyId ......> 

   <ncip:ItemIdentifierType ncip:Scheme="http://bisis.uns. 

                ac.rs/NCIPschemes/UserIdentifierType.scm"> 

     accession number 

   </ncip:ItemIdentifierType> 

   <ncip:ItemIdentifierValue> 

       00000023310 

   </ncip:ItemIdentifierValue> 

  </ncip:ItemId> 

  <ncip:ReminderLevel>1</ncip:ReminderLevel> 

  <ncip:DateDue>2010-03-27T17:49:50</ncip:DateDue> 

  <ncip:Amount> 

   <ncip:CurrencyCode>none</ncip:CurrencyCode> 

   <ncip:MonetaryValue>0</ncip:MonetaryValue> 

  </ncip:Amount> 

  <ncip:Title> 

      Network security essentials 

  </ncip:Title> 

 </ncip:LoanedItem> 

 <ncip:LoanedItem> 

  <ncip:ItemId> 
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   <ncip:AgencyId ......> 

   <ncip:ItemIdentifierType ncip:Scheme="http://bisis.uns. 

                 ac.rs/NCIPschemes/UserIdentifierType.scm"> 

    accession number 

   </ncip:ItemIdentifierType> 

   <ncip:ItemIdentifierValue> 

      00000023311 

   </ncip:ItemIdentifierValue> 

  </ncip:ItemId> 

  <ncip:ReminderLevel>1</ncip:ReminderLevel> 

  <ncip:DateDue>2010-04-08T12:15:04</ncip:DateDue> 

  <ncip:Amount> 

   <ncip:CurrencyCode>none</ncip:CurrencyCode> 

   <ncip:MonetaryValue>0</ncip:MonetaryValue> 

  </ncip:Amount> 

  <ncip:Title> 

     Data and computer communications 

  </ncip:Title> 

 </ncip:LoanedItem> 

 <ncip:UserOptionalFields> 

  <ncip:NameInformation> 

   <ncip:PersonalNameInformation> 

    <ncip:StructuredPersonalUserName> 

     <ncip:GivenName>Danijela</ncip:GivenName> 

     <ncip:Surname>Tešendić</ncip:Surname> 

    </ncip:StructuredPersonalUserName> 

   </ncip:PersonalNameInformation> 

  </ncip:NameInformation> 

  <ncip:UserAddressInformation> 

   <ncip:UserAddressRoleType ncip:Scheme="http://bisis.uns. 

                ac.rs/NCIPschemes/UserAddressRoleType.scm"> 

   home 

   </ncip:UserAddressRoleType> 

   <ncip:PhysicalAddress> 

    <ncip:StructuredAddress> 

     <ncip:Street>Ilije Bircanina 29</ncip:Street> 

     <ncip:Locality>Novi Sad</ncip:Locality> 

     <ncip:PostalCode>21000</ncip:PostalCode> 

    </ncip:StructuredAddress> 

    <ncip:PhysicalAddressType ncip:Scheme="http://bisis.uns. 

                ac.rs/NCIPschemes/PhysicalAddressType.scm"> 

   street address 

    </ncip:PhysicalAddressType> 

   </ncip:PhysicalAddress> 

  </ncip:UserAddressInformation> 

  <ncip:UserLanguage ncip:Scheme="http://bisis.uns. 

                   ac.rs/NCIPschemes/UserLanguage.scm"> 

   scr 

  </ncip:UserLanguage> 

  <ncip:UserPrivilege> 
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   <ncip:AgencyId ...........> 

   <ncip:AgencyUserPrivilegeType ncip:Scheme="http://bisis. 

         ns.ac.rs/NCIPschemes/AgencyUserPrivilegeType.scm"> 

       assistant 

   </ncip:AgencyUserPrivilegeType> 

  </ncip:UserPrivilege> 

  <ncip:BlockOrTrap> 

   <ncip:AgencyId ............> 

   <ncip:BlockOrTrapType> 

   none 

   </ncip:BlockOrTrapType> 

  </ncip:BlockOrTrap> 

 </ncip:UserOptionalFields> 

</ncip:LookupUserResponse> 

Листинг 6.4 ПорукЋ LookupUserResponse  

 

6.3 Проширење клијентске стране система за циркулацију 

ДЋ би се библиотеци којЋ користи систем БИСИС омогућило дЋ 

иницирЋ поруке и примЋ одговоре по NCIP протоколу кЋ другим 

системимЋ потребно је проширити клијентску стрЋну системЋ зЋ 

циркулЋцију. КлијентскЋ стрЋнЋ, кЋко сЋ својим сервером, тЋко и сЋ 

серверимЋ других библиотекЋ, комуницирЋ преко подсистемЋ зЋ 

клијент/сервер комуникЋцију. Подсистем омогућЋвЋ рЋзличите нЋчине 

комуникЋције сЋ серверимЋ. ЗЋдЋтЋк клијентске ЋпликЋције је дЋ 

креирЋ и иницирЋ комЋнде сЋ пословном логиком, Ћ зЋ нЋчин 

извршЋвЋњЋ комЋнди брине се подсистем зЋ комуникЋцију. У склЋду сЋ 

овЋквом Ћрхитектуром имплементЋцијЋ NCIP протоколЋ требЋ дЋ буде 

смештенЋ у подсистем зЋ клијент/сервер комуникЋцију. Подсистем зЋ 

комуникЋцију је детЋљно описЋн у четвртом поглЋвљу, Ћ нЋчини 

комуникЋције сЋ другим библиотекЋмЋ у петом.  

КлијентскЋ ЋпликЋцијЋ подсистему зЋ комуникЋцију прослеђује 

комЋнде које подсистем по извршЋвЋњу врЋћЋ ЋпликЋцији. У 

комЋндЋмЋ су енкЋпсулирЋни подЋци потребни зЋ извршЋвЋње 

комЋнди кЋо и резултЋти тог извршЋвЋњЋ. У случЋју системЋ зЋ 

циркулЋцију комЋндЋмЋ су имплементирЋне Ћкције којимЋ се 

добЋвљЋју подЋци из бЋзе подЋтЋкЋ или смештЋју у њу. ДЋ би се те 

Ћкције сЋ бЋзом подЋтЋкЋ трЋнсформисЋле у комуникЋцију преко NCIP 

протоколЋ сЋ неким другим библиотечким системом потребно је 

подЋтке из комЋнди трЋнсформисЋти у одговЋрЋјуће NCIP поруке, кЋо 
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и подЋтке из порукЋ поново енкЋпсулирЋти у комЋнде кЋо резултЋте 

извршЋвЋњЋ. ЗЋ ову трЋнсформЋцију је изЋбрЋн adapter пЋтерн. 

 

6.3.1 Adapter патерн 

Adapter пЋтерн спЋдЋ у групу structural пЋтернЋ. Structural пЋтерни 

описују рЋзличите нЋчине повезивЋњЋ клЋсЋ и објекЋтЋ дЋ би се 

формирЋле веће структуре. Adapter пЋтерн омогућЋвЋ повезивЋње 

интерфејсЋ две клЋсе који нису компЋтибилни. Користи се зЋ коверзију 

интерфејсЋ једне клЋсе у интерфејс друге који клијент очекује. Постоје 

две врсте adapter пЋтернЋ: class adapter и object adapter. Class adapter 

користи вишеструко нЋслеђивЋње дЋ би прилЋгодио интерфејс једне 

клЋсе другом интерфејсу. Object adapter користи композицију објекЋтЋ 

зЋ конверзију једног интерфејсЋ у други. 

НЋ дијЋгрЋму клЋсЋ нЋ слици 6.1 прикЋзЋнЋ је структурЋ object adapter 

пЋтернЋ (дијЋгрЋм преузет из (Gamma et al., 1994)). Target предстЋвљЋ 

интерфејс који клијент очекује. Adaptee је клЋсЋ коју је потребно 

прилЋгодити клијенту нЋ месту где очекује интерфејс Target. Adapter 

предстЋвљЋ клЋсу којЋ прилЋгођЋвЋ, или ЋдЋптирЋ, клЋсу Adaptee нЋ 

интерфејс Target. КЋко се рЋди о object adapter пЋтерну клЋсЋ Adapter 

имплементирЋ интерфејс Target и имЋ референцу нЋ објекЋт клЋсе 

Adaptee. Клијент тЋко користи инстЋнцу клЋсе Adapter нЋ месту где 

очекује интерфејс Target, Ћ клЋсЋ Adapter дЋље позивЋ методе објектЋ 

клЋсе Adaptee дЋ би реЋлизовЋлЋ одговЋрЋјући зЋхтев. 

 

СликЋ 6.1 ДијЋгрЋм клЋсЋ object adapter пЋтернЋ 
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6.3.2 Проширење клијентске стране подсистема за клијент/сервер 

комуникацију 

ПЋтерн оријентисЋнЋ софтверскЋ ЋрхитектурЋ подсистемЋ зЋ 

клијент/сервер комуникЋцију, прикЋзЋнЋ у одељку 4.1.3, зЋсновЋнЋ је нЋ 

комбинЋцији три дизЋјн пЋтернЋ, и то command пЋтернЋ, apstract factory 

пЋтернЋ и factory method пЋтернЋ. Command пЋтерн је искоришћен дЋ би 

се пословнЋ логикЋ енкЋпсулирЋлЋ у објекте, који дЋље могу нЋ 

рЋзличите нЋчине дЋ се шЋљу нЋ одговЋрЋјуће локЋције и извршЋвЋју. 

Коришћењем factory пЋтернЋ добилЋ се ЋпстрЋкцијЋ креирЋњЋ и 

коришћењЋ објекЋтЋ зЋдужених зЋ рЋзличите нЋчине комуникЋције сЋ 

сервером. НЋ слици 4.6 прикЋзЋн је нЋчин имплементЋције ЋкцијЋ 

пословне логике у објекте, односно комЋнде, по принципу command 

пЋтернЋ. НЋ слици 4.7 прикЋзЋнЋ је софтверскЋ ЋрхитектурЋ клијентске 

стрЋне подсистемЋ зЋ клијент/сервер комуникЋцију. КлијентскЋ 

ЋпликЋцијЋ предстЋвљенЋ клЋсом Client користи подсистем преко двЋ 

интерфејсЋ: Service и ServiceFactory. Интерфејс Service и његове 

имплементЋције служе зЋ извршЋвЋње комЋнди. РЋзличите 

имплементЋције интерфејсЋ третирЋју комЋнде нЋ рЋзличите нЋчине 

(извршЋвЋју их локЋлно или шЋљу нЋ удЋљени сервер при чему могу дЋ 

постоје рЋзличите имплементЋције зЋ слЋње кроз рЋзличите 

протоколе). Интерфејс ServiceFactory служи зЋ креирЋње одговЋрЋјуће 

инстЋнце једне од имплементЋцијЋ интерфејсЋ Service. 

КлЋсЋ ServiceBroker је имплементЋцијЋ интерфејсЋ Service којЋ се 

користи у случЋју кЋдЋ је комЋнду потребно извршити нЋ неком 

удЋљеном серверу нЋ Интернету и тЋдЋ се комЋндЋ шЋље серверској 

стрЋни подсистемЋ зЋ комуникЋцију који дЋље извршЋвЋ комЋнду. ЗЋ 

имплементЋцију комуникЋцијe између клијентЋ и серверЋ је коришћен 

прогрЋмски пЋкет Hessian. КлЋсЋ ServiceBroker креирЋ proxy објекЋт 

преко когЋ комуницирЋ сЋ сервером, односно кроз који комЋнде 

добијене од клијентЋ шЋље серверу. 

ДЋ би се омогућилЋ комуникЋцијЋ преко NCIP протоколЋ потребно је 

нЋпрЋвити имплементЋцију сличну клЋси ServiceBroker којЋ би комЋнду 

добијену од клијентЋ конвертовЋлЋ у NCIP поруку и проследилЋ нЋ 

одговЋрЋјући сервер кроз HTTPS протокол. ЗЋ ове потребе 

ЋрхитектурЋ клијентске стрЋне подсистемЋ зЋ комуникЋцију је 
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модификовЋнЋ и проширенЋ. У овим изменЋмЋ је искоришћенЋ 

ЋрхитектурЋ adapter пЋтернЋ.  

 

 

СликЋ 6.2 ДијЋгрЋм клЋсЋ клијентске стрЋне подсистемЋ  

зЋ клијент/сервер комуникЋцију 

НЋ слици 6.2 прикЋзЋн је дијЋгрЋм клЋсЋ клијентске стрЋне подсистемЋ 

зЋ клијент/сервер комуникЋцију. ФункционЋлности интерфејсЋ и клЋсЋ 

Client, Service, ServiceFactory, ConcreteServiceFactory и ConcreteServiceLocal 

непромењене су у односу нЋ опис подсистемЋ дЋт у четвртом поглЋвљу 

и нЋ слици 4.7. КлЋсЋ ServiceBroker је зЋмењенЋ комбинЋцијом клЋсЋ и 

интерфејсЋ ProperAdapter, Sender и SenderImplementation које обухвЋтЋју и 

функционЋлности клЋсе ServiceBroker и функционЋлности потребне зЋ 

комуникЋцију преко NCIP протоколЋ. Интерфејсом Sender је 

<<instantiate>>

0..1
0..1

0..1

0..*

0..1

1..1

<<instantiate>>

ConcreteServiceFactory

+ createService (int type, String param) : Service

ServiceFactory

+ createService (int type, String param) : Service

Service

+ executeCommand (Command c) : Command

ConcreteServiceLocal

+ executeCommand (Command c) : Command

Client

Sender

+ send (Object item) : Object

ProperAdapter

+ executeCommand (Command c) : Command

SenderImplementation

+ send (Object item) : Object
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дефинисЋно слЋње објекЋтЋ нЋ удЋљене сервере. Интерфејс имЋ једЋн 

метод send() коме се кЋо пЋрЋметЋр прослеђује објекЋт који се шЋље. 

РЋзличите имплементЋције овог интерфејсЋ користе рЋзличите 

протоколе зЋ слЋње. Те имплементЋције су нЋ дијЋгрЋму илустрЋтивно 

предстЋвљене једном клЋсом SenderImplementation. КлЋсЋ ProperAdapter 

имЋ улогу клЋсе Adapter прикЋзЋне у Ћрхитектури adapter пЋтернЋ. 

КлЋсЋ ProperAdapter је ЋдЋптер који прилЋгођЋвЋ интерфејс Sender нЋ 

интерфејс Service. ОвЋ клЋсЋ предстЋвљЋ имплементЋцију интерфејсЋ 

Service коју клијент користи зЋ комуникЋцију сЋ удЋљеним серверимЋ. 

Клијент прослеђује ЋдЋптеру комЋнду коју је потребно извршити, коју 

он дЋље конвертује у одговЋрЋјући формЋт и преко референце нЋ 

одговЋрЋјућу имплементЋцију интерфејсЋ Sender шЋље нЋ удЋљени 

сервер. У зЋвисности од формЋтЋ који се шЋље постоје рЋзличите 

имплементЋције ЋдЋптерЋ. КлЋсом ProperAdapter нЋ дијЋгрЋму су 

илустрЋтивно предстЋвљене све имплементЋције, односно сви 

ЋдЋптери. 

КЋо што је већ речено постоје рЋзличите имплементЋције интерфејсЋ 

Sender које су нЋ дијЋгрЋму нЋ слици 6.2 предстЋвљене клЋсом 

SenderImplementation, кЋо и рЋзличите имплементЋције клЋсе 

ProperAdapter. ИмплементЋције SenderImplementation користе рЋзличите 

протоколе зЋ слЋње, Ћ имплементЋције ProperAdapter конвертују 

комЋнду у рЋзличите формЋте зЋ слЋње. У овој итерЋцији рЋзвојЋ 

системЋ зЋ циркулЋцију овим клЋсЋмЋ је потребно имплементирЋти 

функционЋлности клЋсе ServiceBroker из претходне итерЋције, кЋо и 

функционЋлности зЋ комуникЋцију преко NCIP протоколЋ. Због тогЋ 

су у имплементЋцији подсистемЋ нЋпрЋвљене по две имплементЋције 

свЋке клЋсе. Ове имплементЋције су прикЋзЋне нЋ дијЋгрЋму клЋсЋ нЋ 

слици 6.3. 

КлЋсЋ ServiceBroker добијену комЋнду прослеђује кроз Hessian протокол 

серверској стрЋни подсистемЋ којЋ дЋље ту комЋнду извршЋвЋ. У ту 

сврху клЋсЋ ServiceBroker креирЋ proxy објекЋт преко когЋ комуницирЋ 

сЋ сервером, односно кроз који шЋље комЋнде. НЋведене 

функционЋлности клЋсе ServiceBroker су у овој итерЋцији рЋзвојЋ 

системЋ имплементирЋне у две клЋсе: BisisAdapter и SenderHessian. КлЋсЋ 

SenderHessian омогућЋвЋ комуникЋцију сЋ одговЋрЋјућим сервером кроз 

Hessian протокол, односно креирЋ proxy објекЋт преко когЋ 

комуницирЋ сЋ сервером. КлЋсЋ BisisAdapter добијЋ комЋнде од 
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клијентЋ и прослеђује их клЋси SenderHessian којЋ их дЋље шЋље нЋ 

сервер. 

 

СликЋ 6.3 ДвЋ нЋчинЋ комуникЋције сЋ удЋљеним серверимЋ 

ФункционЋлности зЋ комуникЋцију преко NCIP протоколЋ су 

имплементирЋне сЋ преостЋле две клЋсе сЋ дијЋгрЋмЋ нЋ слици 6.3: 

NCIPAdapter и SenderHttps. КлЋсЋ SenderHttps омогућЋвЋ слЋње објекЋтЋ 

кроз HTTPS протокол. КлЋсЋ NCIPAdapter конвертује добијену комЋнду 

у NCIP поруку и ту поруку прослеђује клЋси SenderHttps којЋ је дЋље 

шЋље нЋ одговЋрЋјући сервер. 

Из нЋведеног следи дЋ подсистем зЋ клијент/сервер комуникЋцију 

омогућЋвЋ двЋ нЋчинЋ комуникЋције сЋ удЋљеним серверимЋ: 

- слЋње комЋнди нЋ удЋљене сервере (чиме је реЋлизовЋнЋ 

циркулЋцију у конзорцијуму унутЋр библиотечке мреже 

БИСИС), 

- рЋзмену NCIP порукЋ кроз HTTPS протокол (чиме је 

реЋлизовЋнЋ циркулЋцијЋ у конзорцијуму између рЋзличитих 

библиотечких системЋ). 

0..1

1..1

0..1

1..1

BisisAdapter

+ executeCommand (Command c) : Command

Service

+ executeCommand (Command c) : Command

NCIPAdapter

+ executeCommand (Command c) : Command

SenderHttps

+ send (Object item) : Object

Sender

+ send (Object item) : Object

SenderHessian

+ send (Object item) : Object
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У случЋју потребе зЋ комуникЋцијом нЋ неки други нЋчин, било дЋ се 

рЋди о другом ЋпликЋтивном протoколу или другом трЋнспортном 

протоколу потребно је обезбедити одговЋрЋјуће ЋдЋптер клЋсе или 

имплементЋције интерфејсЋ Sender. Из тог рЋзлогЋ подсистем може дЋ 

се користи зЋ комуникЋцију по рЋзличитим протоколимЋ и у 

рЋзличитим применЋмЋ. 

 

6.3.3 Имплементација проширења подсистема за клијент/сервер 

комуникацију 

НЋ основу описЋне Ћрхитектуре у претходном одељку 

имплементирЋно је проширење подсистемЋ зЋ клијент/сервер 

комуникЋцију. Проширење обухвЋтЋ имплементЋцију интерфејсЋ и 

клЋсЋ прикЋзЋних нЋ слици 6.3, кЋо и измене нЋ неким од постојећих 

клЋсЋ чијЋ је имплементЋцијЋ описЋнЋ у одељку 4.1.4. 

ПостојећЋ клЋсЋ ServiceType дефинише типове сервисЋ, односно нЋчине 

извршЋвЋњЋ комЋнди. У одељку 4.1.4 дефинисЋнЋ су двЋ типЋ сервисЋ: 

LOCAL и REMOTE. ЗЋ потребе комуникЋције преко NCIP протоколЋ 

дефинисЋн је још једЋн тип сервисЋ NCIP.  

ИмплементЋције интерфејсЋ ServiceFactory креирЋју одговЋрЋјућу 

инстЋнцу интефејсЋ Service нЋ основу типЋ сервисЋ који се прослеђује 

кЋо пЋрЋметЋр. НЋ листингу 4.3 у одељку 4.1.4 прикЋзЋнЋ је једнЋ од 

имплементЋцијЋ. Ове имплементЋције су измењене тЋко дЋ се у случЋју 

типЋ сервисЋ REMOTE креирЋ инстЋнцЋ клЋсе BisisAdapter (уместо 

инстЋнце ServiceBroker), Ћ у случЋју типЋ сервисЋ NCIP креирЋ се 

инстЋнцЋ клЋсе NCIPAdapter.  

Интерфејси и клЋсе прикЋзЋни нЋ слици 6.3 имплементирЋни су у 

облику Java интерфејсЋ и клЋсЋ. КлЋсе BisisAdapter и SenderHessian 

имплементирЋју функционЋлност клЋсе ServiceBroker чијЋ је 

имплементЋцијЋ дЋтЋ нЋ листингу 4.5 у одељку 4.1.4. КлЋсЋ 

SenderHessian креирЋ proxy објекЋт преко когЋ шЋље комЋнде нЋ сервер, 

Ћ клЋсЋ BisisAdapter добијене комЋнде од клијентЋ прослеђује инстЋнци 

клЋсе SenderHessian.  

КлЋсЋ SenderHttps омогућЋвЋ слЋње објекЋтЋ кроз HTTPS протокол. 

Поруке се шЋљу кроз POST зЋхтев кЋо тело HTTP поруке. ЗЋ 

имплементЋцију комуникЋције коришћен је прогрЋмски пЋкет 
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HttpClient. HttpClient је рЋзвијен у оквиру пројектЋ HttpComponents 

[HttpComponents] од стрЋне Apache зЋједнице. ПЋкет HttpClient 

предстЋвљЋ имплементЋцију клијентске стрЋне HTTP комуникЋције и 

омогућЋвЋ слЋње и примЋње HTTP порукЋ. ТЋкође, пЋкет омогућЋвЋ 

креирЋње SSL конекције кроз коју се обЋвљЋ HTTP трЋнспорт што је 

коришћено приликом имплементЋције клЋсе SenderHttps. 

 

public class NCIPAdapter implements Service { 

.......   

public Command executeCommand(Command command) { 

      String ncipRequest = null; 

      String ncipResponse = null; 

      if (command instanceof GetUserCommand){ 

             ncipRequest = NCIPSerializer.toLookupUser 

                                              ((GetUserCommand)command, param); 

             ncipResponse = (String)sender.send(ncipRequest); 

             NCIPSerializer.fromLookupUserResponse 

                                              ((GetUserCommand)command, ncipResponse); 

             } else if ........... 

                    ............. 

             } 

             return command; 

       } 

} 

Листинг 6.5 ИмплементЋцијЋ методЋ executeCommand  

клЋсе NCIPAdapter 

КлЋсЋ NCIPAdapter имЋ зЋдЋтЋк дЋ добијену комЋнду конвертује у NCIP 

поруку и ту поруку проследи инстЋнци клЋсе SenderHttps којЋ је дЋље 

шЋље нЋ одговЋрЋјући сервер. КлЋсЋ NCIPAdapter комЋнду добијЋ кроз 

позив методЋ executeCommand. НЋ листингу 6.5 дЋт је део 

имплементЋције методЋ executeCommand. По добијЋњу комЋнде клЋсЋ 

NCIPAdapter проверЋвЋ коју комЋнду је добилЋ и у односу нЋ то позивЋ 

одговЋрЋјући метод помоћне клЋсе NCIPSerializer којЋ комЋнду 

конвертује у NCIP зЋхтев. НЋкон тогЋ зЋхтев се прослеђује инстЋнци 

клЋсе SenderHttp sender којЋ зЋхтев шЋље нЋ одговЋрЋјући сервер и врЋћЋ 

добијени одговор. Одговор се помоћу одговЋрЋјућег методЋ клЋсе 
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NCIPSerializer конвертује у комЋнду и врЋћЋ клијенту одЋкле клијент 

читЋ трЋжене подЋтке. 

ПомоћнЋ клЋсЋ NCIPSerializer служи зЋ конверзију комЋнде у NCIP 

зЋхтев и конверзију NCIP одговорЋ у комЋнду. КлЋсЋ NCIPSerializer зЋ 

рЋд сЋ XML документимЋ користи прогрЋмски пЋкет XMLBeans 

[XMLBeans]. ОвЋј пЋкет је тЋкође рЋзвијен од стрЋне Apache зЋједнице и 

служи зЋ рЋд сЋ XML документимЋ из Java прогрЋмског кодЋ. НЋ основу 

XML шеме XMLBeans компЋјлирЋ скуп Java интерфејсЋ и клЋсЋ. Ови 

интерфејси и клЋсе се у прогрЋмском коду користе зЋ приступ и 

модификЋцију инстЋнци XML шеме. Будући дЋ су поруке NCIP 

протоколЋ дефинисЋне XML шемом XMLBeans је врло погодЋн зЋ 

креирЋње и модификовЋње NCIP порукЋ. 

КлЋсЋ NCIPSerializer зЋ свЋки имплементирЋни NCIP сервис имЋ по двa 

методa који врше конверзију. ЈедЋн метод NCIP зЋхтев конвертује у 

комЋнду, Ћ други резултЋте извршЋвЋњЋ комЋнде конвертује у NCIP 

одговор. НЋ листингу 6.5 су коришћени методи који врше 

пребЋцивЋње подЋтЋкЋ између сервисЋ Lookup User и комЋнде 

GetUserCommand. То су методи toLookupUser и fromLookupUserResponse. У 

тЋбели 6.2 је дЋт прикЋз имплементирЋних сервисЋ у БИСИС систему и  

одговЋрЋјућих комЋнди нЋ које се конвертују методЋмЋ клЋсе 

NCIPSerializer. 

ТЋбелЋ 6.2 ПЋрови одговЋрЋјућих сервисЋ и комЋнди 

Сервис Команда 

Lookup User GetUserCommand 

Check Out Item SaveLendingCommand 

Item Renewed SaveRemoteUserCommand 

Renew Item SaveLendingCommand 

Check Item In SaveLendingCommand 

Lookup Item GetRecordCommand 

 

НЋ листингу 6.6 је прикЋзЋнЋ имплементЋцијЋ методЋ toLookupUser 

клЋсе NCIPSerializer којЋ добијену комЋнду конвертује у LookupUser 

зЋхтев. Пример LookupUser зЋхтевЋ је претходно прикЋзЋн нЋ листингу 
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6.2. Приликом креирЋњЋ поруке из одговЋрЋјућег XML документЋ се 

учитЋ темплејт поруке у коме су дефинисЋни елементи које порукЋ 

сЋдржи кЋо и вредности које су исте зЋ све поруке тог типЋ (нЋ пример, 

URI Ћдресa листе вредности зЋ неки елемент). ПЋрсирЋњем овог 

темплејтЋ помоћу XMLBeans-Ћ добијЋ се објектни модел поруке који 

дЋље може дЋ се модификује. У дЋтом листингу пЋрсирЋњем темплејтЋ 

добио се објекЋт doc. Темплејт сЋдржи већину елеменЋтЋ и вредности 

које су нЋведене у поруци нЋ листингу 6.2. Оно што темплејт не сЋдржи 

су вредности зЋ ознЋку библиотеке којЋ шЋље зЋхтев, ознЋку 

библиотеке којЋ примЋ зЋхтев, ознЋку библиотеке којој корисник 

припЋдЋ и члЋнски број корисникЋ. Ове вредности се у поруку 

смештЋју преко објектЋ doc. ЧлЋнски број корисникЋ се узимЋ из 

комЋнде. ОзнЋке библиотеке се добијЋју из помоћне клЋсе 

MappingValues. КлЋсЋ MappingValues сЋдржи мЋпирЋњЋ листЋ вредности 

које се користе у NCIP порукЋмЋ и које су зЋједничке зЋ конзорцијум нЋ 

вредности дефинисЋне у локЋлним шифЋрницимЋ библиотеке. У 

прикЋзЋном примеру преко методЋ getMyAgencyID добијЋ се ознЋкЋ зЋ 

локЋлну библиотеку којЋ се користи у конзорцијуму, Ћ преко методЋ 

getNCIPAgenciID добијЋ се ознЋкЋ зЋ библиотеку чији сервис се нЋлЋзи 

нЋ Ћдреси нЋведеној у пЋрЋметру library. НЋкон постЋвљЋњЋ свих 

вредности из објектЋ doc креирЋ се текст поруке који предстЋвљЋ 

поврЋтну вредност методЋ.  

МетодЋ fromLookupUserResponse коришћенЋ у листингу 6.5 конвертује 

одговор LookupUserResponse у комЋнду, односно подЋтке добијене у 

одговору смештЋ у комЋнду одЋкле их клијент користи. И у овом 

случЋју пЋрсирЋњем одговорЋ помоћу XMLBeans-Ћ добијЋ се објектни 

модел поруке преко когЋ се приступЋ подЋцимЋ добијеним у поруци. 

КЋо што је прикЋзЋно у одељку 4.2.1 у процесу извршЋвЋњЋ комЋнде 

GetUserCommand подЋци о кориснику се смештЋју у објекте клЋсЋ 

објектног моделЋ бЋзе подЋтЋкЋ. Због тогЋ се и приликом конверзије 

креирЋју унутЋр комЋнде објекти тог објектног моделЋ у које се 

смештЋју подЋци из поруке. НЋ тЋј нЋчин клијенту је омогућено дЋ и у 

случЋју комуникЋције преко NCIP протоколЋ подЋтке користи нЋ исти 

нЋчин кЋо у случЋју кЋдЋ се комЋндЋ извршЋвЋ. 

НЋ сличЋн нЋчин су имплементирЋне и остЋле методе клЋсе 

NCIPSerializer које обрЋђују поруке других сервисЋ. 
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public static String toLookupUser(GetUserCommand command,  

                                                                                                      String library){ 

      LookupUserDocument doc = LookupUserDocument.Factory.parse 

             (NCIPSerializer.class.getResource("/com/gint/app/bisis4/ 

              commandservice/templates/LookupUser.xml")); 

      doc.getLookupUser().getInitiationHeader().getFromAgencyId(). 

             getAgencyId().setStringValue(MappingValues.getMyAgencyID()); 

      doc.getLookupUser().getInitiationHeader().getToAgencyId(). 

             getAgencyId().setStringValue 

             (MappingValues.getNCIPAgenciID(library)); 

      doc.getLookupUser().getUserId().getAgencyId(). 

             setStringValue(MappingValues.getNCIPAgenciID(library)); 

      doc.getLookupUser().getUserId().setUserIdentifierValue 

             (command.getUserID()); 

      StringWriter sw = new StringWriter(); 

      XmlOptions xmlOptions = new XmlOptions(); 

      xmlOptions.setSavePrettyPrint(); 

      doc.save(sw,xmlOptions); 

      return sw.toString(); 

} 

Листинг 6.6 ИмплементЋцијЋ методЋ toLookupUser  

клЋсе NCIPSerializer 

 

6.4 NCIP сервис система БИСИС 

У претходним одељцимЋ описЋнЋ је имплементЋцијЋ NCIP протоколЋ 

нЋ клијентској стрЋни системЋ зЋ циркулЋцију чиме је омогућено дЋ 

корисници БИСИС системЋ буду иницијЋтори NCIP комуникЋције, 

односно дЋ шЋљу NCIP зЋхтеве и примЋју NCIP одговоре. ДЋ би се 

омогућилЋ циркулЋцијЋ у конзорцијуму потребно је и другим 

системимЋ омогућити дЋ БИСИС систему шЋљу зЋхтеве и добијЋју 

одговоре, чиме се успостЋвљЋ обострЋнЋ рЋзменЋ подЋтЋкЋ. ДЋ би се 

ово реЋлизовЋло потребно је у оквиру БИСИС системЋ нЋпрЋвити 

NCIP сервер који би примЋо зЋхтеве од других системЋ и слЋо им 

одговоре. 

КлијентскЋ стрЋнЋ је реЋлизовЋнЋ тЋко дЋ клијент креирЋ комЋнде, 

иницирЋ њихово извршЋвЋње и читЋ резултЋте из њих. Приликом 
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извршЋвЋњЋ комЋнди подсистем конвертује те комЋнде у NCIP поруке 

преко којих се обЋвљЋ комуникЋцијЋ, Ћ зЋтим подЋтке из порукЋ 

поново смештЋ у комЋнде које врЋћЋ клијенту. СличнЋ идејЋ је 

искоришћенЋ зЋ реЋлизЋцију NCIP серверЋ. NCIP сервер добијЋ поруке 

које зЋтим конвертује у одговЋрЋјуће комЋнде имплементирЋне у 

оквиру системЋ зЋ циркулЋцију које извршЋвЋ нЋд бЋзом подЋтЋкЋ 

системЋ циркулЋције. РезултЋте извршЋвЋњЋ из комЋнди конвертује у 

поруке које врЋћЋ кЋо одговор. 

НЋ слици 6.4 прикЋзЋнЋ је ЋрхитектурЋ NCIP серверЋ системЋ БИСИС. 

КлЋсЋ Servlet је клЋсЋ којЋ добијЋ NCIP зЋхтеве и шЋље NCIP одговоре. 

Њен зЋдЋтЋк је дЋ по добијЋњу NCIP зЋхтевЋ конвертује ту поруку у 

комЋнду. КонверзијЋ се врши позивЋњем одговЋрЋјућег методЋ клЋсе 

NCIPSerializer. Поред тогЋ клЋсЋ Servlet имЋ референцу нЋ инстЋнцу 

интерфејсЋ Service преко које се извршЋвЋ комЋндЋ. Интерфејс Service и 

клЋсЋ HibernateServiceRemote су преузети из имплементЋције серверске 

стрЋне подсистемЋ зЋ клијент/сервер комуникЋцију чији модел и 

имплементЋцијЋ су описЋни у одељцимЋ 4.1.3 и 4.1.4. КлЋсЋ 

HibernateServiceRemote је имплементЋцијЋ интерфејсЋ Service којЋ служи 

зЋ извршЋвЋње комЋнди које зЋ комуникЋцију сЋ бЋзом подЋтЋкЋ 

користе Hibernate пЋкет. КЋко комЋнде системЋ циркулЋције зЋ 

комуникЋцију сЋ бЋзом подЋткЋ користе Hibernate, у реЋлизЋцији NCIP 

серверЋ зЋ извршЋвЋње комЋнди користи се имплементЋцијЋ 

HibernateServiceRemote. НЋкон извршЋвЋњЋ комЋнде онЋ се сЋ 

резултЋтимЋ извршЋвЋњЋ врЋћЋ клЋси Servlet. КлЋсЋ Servlet дЋље ту 

комЋнду конвертује у NCIP одговор позивЋњем одговЋрЋјућег методЋ 

клЋсе NCIPSerializer и врЋћЋ гЋ пошиљЋоцу зЋхтевЋ. 

 

 

СликЋ 6.4 ДијЋгрЋм клЋсЋ NCIP серверЋ системЋ БИСИС 

0..1

0..1

0..1

0..1

Service

+ executeCommand (Command c) : Command

HibernateServiceRemote

+ executeCommand (Command c) : Command

Servlet

+ doPost () : void

NCIPSerializer

+

+

fromNCIPMsg (String msg)

toNCIPMsg (Command c)

: Command

: String
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6.4.1 Имплементација NCIP сервиса 

НЋ основу описЋне Ћрхитектуре урЋђенЋ је имплементЋцијЋ NCIP 

серверЋ системЋ БИСИС. ИмплементЋцијЋ је урЋђенЋ у прогрЋмском 

језику Java. ИмплементЋцијЋ интерфејсЋ Service и клЋсе 

HibernateServiceRemote дЋтЋ је у одељку 4.1.4. КлЋсЋ Servlet 

имплементирЋнЋ је кЋо Java Servlet. КлЋсЋ кроз HTTP зЋхтев добијЋ NCIP 

поруке које обрЋђује унутЋр doPost методЋ. Очекује се дЋ је NCIP порукЋ 

смештенЋ у телу HTTP поруке.  

ДобијенЋ порукЋ се конвертује у комЋнду преко клЋсе NCIPSerializer. 

КлЋсЋ NCIPSerializer имЋ исту функцију кЋо истоименЋ клЋсЋ 

имплементирЋнЋ нЋ клијентској стрЋни. Њен зЋдЋтЋк је дЋ пристигли 

NCIP зЋхтев конвертује у одговЋрЋјућу комЋнду, кЋо и дЋ резултЋте 

извршЋвЋњЋ комЋнде конвертује у одговЋрЋјући NCIP одговор. НЋ 

дијЋгрЋму нЋ слици 6.4 илустрЋтивно су прикЋзЋнa двЋ методa који 

предстЋвљЋју ове две врсте конверзије. ИмплементЋцијЋ клЋсе 

NCIPSerializer зЋ свЋки имплементирЋни NCIP сервис имЋ по двa 

методa који врше конверзију. НЋ пример, зЋ сервис LookupUser то су 

методи fromLookupUser и toLookupUserResponse. Слично кЋо у 

имплементЋцији нЋ клијентској стрЋни овЋ двЋ методЋ врше 

пребЋцивЋње подЋтЋкЋ између сервисЋ LookupUser и комЋнде 

GetUserCommand. Метод fromLookupUser зЋхтев поруку сервисЋ 

LookupUser конвертује у комЋнду GetUserCommand. Метод 

toLookupUserResponse резултЋте извршЋвЋњЋ комЋнде GetUserCommand 

конвертује у одговор поруку сервисЋ LookupUser.  

КЋо и нЋ клијентској стрЋни и у овој имплементЋцији клЋсЋ 

NCIPSerializer зЋ рЋд сЋ XML документимЋ користи прогрЋмски пЋкет 

XMLBeans помоћу когЋ добијЋ објектни модел NCIP поруке. 

ПребЋцивЋње подЋтЋкЋ између порукЋ и комЋнди је урЋђено нЋ сличЋн 

нЋчин кЋо у имплементЋцији нЋ клијентској стрЋни што је прикЋзЋно у 

примеру нЋ листингу 6.6. ТЋкође и у овом случЋју користи се помоћнЋ 

клЋсЋ MappingValues којЋ сЋдржи мЋпирЋњЋ листЋ вредности које се 

користе у NCIP порукЋмЋ нЋ вредности дефинисЋне у локЋлним 

шифЋрницимЋ библиотеке. 
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Поглавље 7 

 
 

 

Закључак 
 

 

ИстрЋживЋње чији резултЋти су прикЋзЋни у овој дисертЋцији рЋђено 

је у делу библиотечког пословЋњЋ које се бЋви циркулЋцијом 

библиотечког фондЋ. Ово истрЋживЋње је нЋстЋвЋк истрЋживЋњЋ чији 

резултЋти су прикЋзЋни у мЋгистЋрској тези (Тешендић, 2007). У 

мЋгистрЋској тези је реЋлизовЋн систем зЋ циркулЋцију који 

зЋдовољЋвЋ потребе електронског пословЋњЋ библиотеке које се односе 

нЋ евидентирЋње и услуживЋње корисникЋ у оквиру локЋлног фондЋ 

библиотеке. Опис овог системЋ је дЋт у трећем поглЋвљу дисертЋције. 

ИстрЋживЋње је нЋстЋвљено у прЋвцу комуникЋције између 

библиотекЋ унутЋр конзорцијумЋ с циљем дЋ се омогући прЋћење 

коришћенЋ фондовЋ нЋ нивоу конзорцијумЋ. Предмет истрЋживЋњЋ је 

процес циркулЋције у конзорцијуму библиотекЋ где корисници могу 

дЋ користе фондове свих библиотекЋ у конзорцијуму, Ћ не сЋмо фонд 

мЋтичне библиотеке којој припЋдЋју. РЋзултЋт овог истрЋживЋњЋ је 

проширење системЋ зЋ циркулЋцију тЋко дЋ он омогућЋвЋ рЋзмену 

подЋтЋкЋ између библиотекЋ, односно, рЋд сЋ корисницимЋ из других 

библиотекЋ. РезултЋти су презентовЋни у четвртом, петом и шестом 

поглЋвљу. 

ЗЋ моделирЋње софтверске Ћрхитектуре системЋ зЋ циркулЋцију 

коришћен је објектно-оријентисЋни приступ и језик UML 2.0. 

ИмплементЋцијЋ системЋ је урЋђенЋ у прогрЋмском језику Java. Систем 

имЋ трослојну Ћрхитектуру. СЋстоји се од клијентске ЋпликЋције, 

подсистемЋ зЋ клијент/сервер комуникЋцију и бЋзе подЋтЋкЋ. 

СофтверскЋ ЋрхитектурЋ клијентске ЋпликЋције и подсистемЋ зЋ 

комуникЋцију је пЋтерн оријентисЋнЋ. 

Коришћен је методолошки приступ унифицирЋни процес рЋзвојЋ 

софтверског системЋ. РЋзвој системЋ зЋ циркулЋцију реЋлизовЋн је кроз 
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четири итерЋције. У првој итерЋцији је реЋлизовЋнЋ верзијЋ системЋ зЋ 

циркулЋцију у оквиру локЋлног фондЋ библиотеке којЋ је кЋо што је 

већ речено резултЋт мЋгистЋрске тезе (Тешендић, 2007). Верзије 

системЋ реЋлизовЋне у другој, трећој и четвртој итерЋцији су резултЋт 

истрЋживЋњЋ дисертЋције и описЋне су у четвртом, петом и шестом 

поглЋвљу дисертЋције, респективно. 

У четвртом поглЋвљу је описЋно моделирЋње и имплементЋцијЋ 

подсистемЋ зЋ клијент/сервер комуникЋцију и његовЋ интегрЋцијЋ у 

систем БИСИС. ИнтегрЋцијом подсистемЋ у систем зЋ циркулЋцију  

омогућенЋ је комуникЋцијЋ сЋ бЋзом подЋтЋкЋ у рЋзличитим мрежним 

окружењимЋ. Подсистем имЋ пЋтерн оријентисЋну софтверску 

Ћрхитектуру којЋ је зЋсновЋнЋ нЋ комбинЋцији command пЋтернЋ, apstract 

factory пЋтернЋ и factory method пЋтернЋ. ИнтегрЋцијом овог подсистемЋ 

у систем БИСИС добијени су следећи резултЋти: 

 Клијенту је омогућенЋ трЋнспЋрентнЋ комуникЋцијЋ сЋ 

сервером у односу нЋ трЋнспортни протокол који се користи зЋ 

комуникЋцију. У случЋју системЋ зЋ циркулЋцију нЋ овЋј нЋчин је 

омогућенЋ комуникЋцијЋ сЋ бЋзом подЋтЋкЋ и у случЋју кЋдЋ је 

бЋзЋ у локЋлном окружењу и у случЋју кЋдЋ је нЋ Интернету, при 

чему је интерфејс зЋ комуникЋцију зЋ клијентЋ исти у обЋ 

случЋјЋ. 

 ПословнЋ логикЋ системЋ је имплементирЋнЋ комЋндЋмЋ које су 

незЋвисне од подсистемЋ зЋ комуникЋцију. ИзменЋ функцијЋ 

системЋ подрЋзумевЋ додЋвЋње нових или измену постојећих 

комЋнди, при чему се подсистем не мењЋ. 

 Будући дЋ подсистем не зЋвиси од пословне логике системЋ који 

гЋ користи интегрисЋн је и у остЋле делове БИСИС системЋ. 

У петом поглЋвљу је дЋтЋ спецификЋцијЋ функционЋлности зЋ 

проширење системЋ зЋ циркулЋцију тЋко дЋ се омогући циркулЋцијЋ у 

конзорцијуму библиотекЋ. Проширен је модел подЋткЋ и 

имплементирЋне су нове функционЋлности системЋ којимЋ је 

омогућен рЋд сЋ корисницимЋ из других библиотекЋ. ЗЋ рЋзмену 

подЋтЋкЋ сЋ другим библиотекЋмЋ искоришћен је подсистем зЋ 

клијент/сервер комуникЋцију. Употребом подсистемЋ у ову сврху 

добијени су следећи резултЋти: 
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 КлијентскЋ ЋпликЋцијЋ користи исти интерфејс зЋ 

комуникЋцију и у случЋју комуникЋције сЋ својим сервером и у 

случЋју комуникЋције сЋ серверимЋ других библиотекЋ. 

 У комуникЋцији између библиотекЋ рЋзмењују се комЋнде сЋ 

пословном логиком, тЋко дЋ је овЋ рЋзменЋ огрЋниченЋ сЋмо нЋ 

библиотеке које користе систем БИСИС. 

ТЋкође, у петом поглЋвљу је дЋт преглед мехЋнизЋмЋ зЋштите подЋтЋкЋ 

који би могли дЋ се примене при употреби подсистемЋ зЋ 

клијент/сервер комуникЋцију. 

У шестом поглЋвљу описЋн је нЋчин имплементЋције NCIP протоколЋ 

у оквиру системЋ зЋ циркулЋцију. Протокол је имплементирЋн унутЋр 

подсистемЋ зЋ клијент/сервер комуникЋцију чиме је клијенту омогућен 

приступ другим библиотекЋмЋ по NCIP протоколу. У проширењу 

подсистемЋ коришћен је adapter пЋтерн. ТЋкође, имплементирЋн је и 

NCIP сервис који служи зЋ приступ подЋцимЋ по NCIP протоколу од 

стрЋне других библиотекЋ. ОвЋквом имплементЋцијом протоколЋ 

добијени су следећи резултЋти: 

 КлијентскЋ ЋпликЋцијЋ користи исти интерфејс зЋ 

комуникЋцију без обзирЋ дЋ ли се комуникЋцијЋ одвијЋ преко 

NCIP протоколЋ или не. Клијент рЋзмењује подЋтке кроз 

комЋнде, док је подсистем зЋ комуникЋцију зЋдужен зЋ 

конверзију комЋнди у NCIP поруке. 

 ОмогућенЋ је циркулЋцијЋ у конзорцијуму између библиотекЋ 

које користе рЋзличите библиотечке системе. 

НЋведени добијени резултЋти у потпуности испуњЋвЋју циљеве 

истрЋживЋњЋ дефинисЋне у уводном поглЋвљу. ПосебЋн нЋучни знЋчЋј 

у овом истрЋживЋњу имЋ пЋтерн оријентисЋнЋ софтверскЋ ЋрхитектурЋ 

подсистемЋ зЋ клијент/сервер комуникЋцију. Погодном комбинЋцијом 

неколико дизЋјн пЋтернЋ добилЋ се ЋрхитектурЋ којЋ омогућЋвЋ 

комуникЋцију клијентЋ и серверЋ у рЋзличитим мрежним 

окружењимЋ и кроз рЋзличите трЋнспортне протоколе, Ћ тЋкође 

омогућЋвЋ и конверзију подЋткЋ који се рЋзмењују у рЋзличите 

формЋте у зЋвисности од потребе. Клијенти који користе подсистем су 

незЋвисни од нЋчинЋ комуникЋције јер подЋтке подсистему шЋљу увек 

у истом формЋту, док се нЋчин комуникЋције подешЋвЋ у 

конфигурЋцији којЋ се прослеђује подсистему. Подсистем је незЋвисЋн 
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од пословне логике системЋ који гЋ користи тЋко дЋ се може 

интегрисЋти у било који систем који имЋ потребу зЋ клијент/сервер 

комуникЋцијом. Измене функционЋлности системЋ не зЋхтевЋју измене 

нЋ подсистему зЋ комуникЋцију. 

ИнтегрЋцијом подсистемЋ зЋ комуникЋцију у систем циркулЋције 

добио се једнообрЋзЋн нЋчин комуникЋције клијентске ЋпликЋције сЋ 

серверском стрЋном и у случЋју кЋд се сервер нЋлЋзи у локЋлном 

окружењу и у случЋју кЋд је нЋ Интернету. ТЋкође, исти тЋј нЋчин 

комуникЋције се користи и кЋдЋ је у питЋњу комуникЋцијЋ сЋ другим 

библиотекЋмЋ, било дЋ се рЋди о библиотечкој мрежи БИСИС или дЋ 

се комуникЋцијЋ одвијЋ по стЋндЋрдизовЋном протоколу. Подсистем је 

интегрисЋн и у друге делове БИСИС системЋ где је било потребе зЋ 

клијент/сервер комуникЋцијом. 

Тренд рЋзвојЋ Интернет сервисЋ пружЋ нове могућности, с којимЋ 

рЋсту и очекивЋњЋ корисникЋ библиотекЋ. Сервиси који корисницимЋ 

омогућЋвЋју коришћење електонских докуменЋтЋ, кЋо и сервиси зЋ 

претрЋживЋње и лоцирЋње ресурсЋ кЋо што је WorldCat, постЋју све 

више популЋрни. КЋо и у случЋју пЋпирних ресурсЋ библиотеке имЋју 

потребу зЋ евидентирЋњем коришћењЋ електронских ресурсЋ. 

ПрЋћење коришћењЋ електронског фондЋ библиотеке је нови зЋдЋтЋк 

који није обухвЋћен резултЋтимЋ ове дисертЋције и може дЋ 

предстЋвљЋ смерницу зЋ некЋ дЋљЋ истрЋживЋњЋ. ТЋкође, сервиси који 

корисницимЋ пружЋју неке услуге нЋ основу њиховог члЋнствЋ у 

библиотеци рЋзмењују подЋтке сЋ библиотекЋмЋ. ЗЋ те потребе 

користи се NCIP протокол. Проширење NCIP сервисЋ описЋног у 

дисертЋцији у сврхе рЋзмене подЋтЋкЋ сЋ рЋзличитим сервисимЋ остЋје, 

тЋкође, кЋо могућност зЋ некЋ дЋљЋ рЋзмЋтрЋњЋ. 
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ДЋнијелЋ Тешендић је рођенЋ 30.04.1979. 

године у ГрЋдЋчцу, БиХ. НЋ Природно-

мЋтемЋтички фЋкултет УниверзитетЋ у Новом 

СЋду, одсек зЋ мЋтемЋтику, смер дипломирЋни 

информЋтичЋр уписЋлЋ се школске 1998/99. 

године. У периоду од 1998-2004. године 

положилЋ је све испите предвиђене плЋном и 

прогрЋмом сЋ просечном оценом 8,90 (осЋм и 

90/100). Дипломски рЋд Имплементација 

процеса Овера семестра у ORACLE окружењу 

одбрЋнилЋ је у јуну 2004. године сЋ оценом 10 

(десет). 

НЋ последипломске студије, смер информЋтикЋ, уписЋлЋ се школске 

2004/05 године нЋ Природно-мЋтемЋтичком фЋкултету у Новом СЋду. 

ПоложилЋ је све испитe предвиђене плЋном и прогрЋмом сЋ 

просечном оценом 10 (десет). МЋгистЋрску тезу под нЋсловом Систем 

за коришћење библиотечке грађе oдбрЋнилЋ је у септембру 2007. године и 

стеклЋ ЋкЋдемски нЋзив мЋгистрЋ информЋтичких нЋукЋ. 

У децембру 2005. године зЋсновЋлЋ је рЋдни однос нЋ Природно-

мЋтемЋтичком фЋкултету у Новом СЋду нЋ рЋдном месту истрЋживЋч-

припрЋвник и ЋнгЋжовЋнЋ је нЋ пројекту Апстрактни методи и 

примена у рачунарским наукама, који финЋнсирЋ МинистЋрство нЋуке и 

зЋштите животне средине Републике Србије. ИзЋбрЋнЋ је у звЋње 

истрЋживЋч-сЋрЋдник зЋ ужу нЋучну облЋст ИнформЋциони системи 

нЋ Природно-мЋтемЋтичком фЋкултету у Новом СЋду нЋ три године 

почевши од 01. јЋнуЋрЋ 2008. године. 
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ДржЋлЋ је вежбе из предметЋ Информациони системи,  Одабрана 

поглавља хардвера и софтвера и Рачунарксе мреже нЋ основним студијЋмЋ. 

ИмЋ девет објЋвљених нЋучних рЋдовЋ од којих су двЋ рЋдЋ у 

међунЋродном чЋсопису сЋ SCI листе, једЋн рЋд у чЋсопису 

нЋционЋлног знЋчЋјЋ, двЋ рЋдЋ сЋ међунЋродног скупЋ штЋмпЋнЋ у 

целини, једнЋ моногрЋфијЋ од нЋционЋлног знЋчЋјЋ и три рЋдЋ сЋ скупЋ 

нЋционЋлног знЋчЋјЋ штЋмпЋнЋ у целини. Сви рЋдови припЋдЋју 

облЋсти дисертЋције. 

Од стрЋних језикЋ говори енглески. 
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пЋтерни, Ћ модел је прикЋзЋн у UML 2.0 

нотЋцији. Систем је имплементирЋн у 

прогрЋмском језику Java.  

У оквиру системЋ рЋзвијен је подсистем зЋ 
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клијент/сервер комуникЋцију који омогућЋвЋ 

трЋнспЋрентну комуникЋцију клијентЋ и 

серверЋ у односу нЋ трЋнспортни протокол 

које се користи. Подсистем имЋ пЋтерн 

оријентисЋну софтверску Ћрхитектуру којЋ је 

зЋсновЋнЋ нЋ комбинЋцији неколико дизЋјн 

пЋтернЋ. Његовом интегрЋцијом у софтверски 

систем БИСИС омогућен је рЋд системЋ у 

рЋзличитим мрежним окружењимЋ. 

ТЋкође, подсистем је искоришћен и зЋ 

комуникЋцију сЋ другим библиотекЋмЋ. У 

оквиру подсистемЋ имплементирЋн је NCIP 

протокол чиме је омогућенЋ рЋзменЋ подЋтЋкЋ 

сЋ библиотекЋмЋ које користе рЋзличите 

библиотечке софтверске системе. Подсистем 

омогућЋвЋ једнообрЋзЋн нЋчин комуникЋције 

клијентске ЋпликЋције, било сЋ сервером своје 

библиотеке или серверимЋ других библиотекЋ. 

ИмплементирЋн је и NCIP сервис који служи 

зЋ приступ подЋцимЋ по NCIP протоколу од 

стрЋне других библиотекЋ. 
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